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Pan
Stanisław Trociuk
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
Szanowny Panie Rzeczniku,
w odpowiedzi na pismo z 1 marca 2022 r. (sygn. VII.7033.28.2022.AMB) dotyczące sytuacji studentów
kształcących się w Ukrainie, którzy uciekając przed wojną chcą przedostać się na teren Polski, uprzejmie
informuję, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, we współpracy z Ministerstwem Spraw
Zagranicznych, przygotowało notę dyplomatyczną do strony ukraińskiej odnoszącą się do aktualnej sytuacji
w Ukrainie.
Ponadto dokonano nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych
przejściach granicznych1. Aktualnie odprawa graniczna na wjazd z Ukrainy do Polski odbywa się na zasadach
ogólnych, w oparciu o weryfikację dokumentu podróży, wizy (o ile jest wymagana) oraz celu wjazdu.
W przypadku gdy osoba uciekająca przed konfliktem zbrojnym, nie posiada wymaganych prawem
dokumentów umożliwiających wjazd do Polski (np. wizy), Straż Graniczna umożliwia jej wjazd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na okres do 15 dni w trybie szczególnym, z uwagi na względy humanitarne.
W ciągu tego okresu należy zalegalizować swój pobyt w Polsce, np. poprzez ubieganie się o udzielenie
zezwolenia na pobyt czasowy. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia tego rodzaju wniosku, każdy ma prawo
legalnie przebywać w Polsce.
Jednocześnie, zgodnie z art. 15z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych2, jeżeli termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia
na pobyt czasowy, wypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego
w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, ulega on przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego
po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Pobyt cudzoziemca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w okresie biegu tak przedłużonego terminu uważa się za legalny.
Ponadto każdy uciekający z Ukrainy cudzoziemiec może ubiegać się o udzielenie ochrony międzynarodowej
w Polsce.
Niezależnie od powyższego, należy zaznaczyć, że w przypadku gdy cudzoziemiec nie spełnia określonych
prawem warunków wjazdu zostaje poddany szczegółowej kontroli, co może powodować nieznaczne wydłużenie
czasu kontroli.
Z poważaniem
z up. Bartosz Grodecki
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
1
2

Dz.U. poz. 435, z późn. zm.
Dz.U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.

ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa, Polska
mswia.gov.pl

tel. +48 222 500 112
fax +48 22 601 39 88
1/1

