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Rozwiązania przewidziane Ustawą nie wyłączają możliwości skorzystania z dotychczas funkcjonujących 

mechanizmów legalizacji pobytu i pracy obywateli Ukrainy w Polsce wynikających z odrębnych przepisów 

(np. zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, wizy krajowej – przy czym w takim 

przypadku konieczne jest spełnienie warunków przewidzianych dla poszczególnych rozwiązań).  

 

Ustawa ma na celu uproszczenie dotychczasowych procedur związanych z legalizacją pobytu i pracy 

obywateli Ukrainy i ich małżonków, którzy przybyli na terytorium Polski w związku z działaniami 

wojennymi – stąd to na tych rozwiązaniach skoncentrowaliśmy się w niniejszym podsumowaniu.  

 

I. Pobyt 

 

1. Zakres zastosowania 

 

Szczególne zasady zalegalizowania pobytu dotyczą: 

a. obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium 

Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,  

b. obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z 

powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Polski (tu: brak kryterium 

bezpośredniości przyjazdu), 

c. nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego małżonków obywateli Ukrainy, o ile 

przybyli oni na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z 

działaniami wojennymi. 

 

2. Legalność pobytu 

 

Jeżeli osoba wskazana w pkt 1 powyżej: 

a. wjechała legalnie na terytorium Polski w okresie od dnia 24 lutego 2022 r.1, 

b. deklaruje zamiar pozostania na terytorium Polski,  

jej pobyt w Polsce uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 

(dalej: „Osoba Uprawniona”). 

 

Zdecydowanie rekomendowane jest dokonanie rejestracji pobytu oraz złożenie wniosku o 

nadanie numeru PESEL (co jest niezbędne w celu korzystania z niektórych świadczeń oraz 

do prowadzenia działalności gospodarczej) – szczegóły poniżej.   

 

Legalność pobytu obejmuje także dziecko urodzone w Polsce przez matkę, która jest Osobą 

Uprawnioną (w okresie dotyczącym matki). 

 

Kluczowe elementy do weryfikacji na tym etapie: obywatelstwo ukraińskie (ew. status 

małżonka obywatela Ukrainy), data przyjazdu do Polski, sposób przyjazdu (bezpośrednio/ 

przez terytorium innego państwa).  

 

W przypadku osób posiadających Kartę Polaka, pobyt uznaje się za legalny także jeśli osoby 

te opuściły Ukrainę w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i przybyły legalnie do Polski2 - brak 

jest wymogu, aby wjazd do Polski nastąpił bezpośrednio z Ukrainy. Legalność ich pobytu 

obejmuje okres 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r., a przepisy Ustawy stosuje się 

odpowiednio do członków ich najbliższej rodziny. 

 

                                                        
1 Na dzień sporządzenia niniejszego podsumowania data końcowa ww. okresu nie jest jeszcze znana.  
2 Na dzień sporządzenia niniejszego podsumowania data końcowa okresu, w którym może nastąpić wjazd do Polski, aby spełnić przes łankę 
legalnego pobytu nie jest jeszcze znana. 
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W praktyce: jeśli dana osoba nie przyjechała do Polski bezpośrednio z Ukrainy, należy 

zweryfikować dodatkowo posiadanie Karty Polaka i datę wyjazdu z Ukrainy.  

 

W przypadku obywateli Ukrainy (i ich małżonków wskazanych w pkt. I.1.c.), którzy nie 

spełniają przesłanek legalnego pobytu jako Osoby Uprawnione ani jako osoby posiadające 

Kartę Polaka oraz którzy wjechali do Polski na podstawie zezwolenia komendanta Straży 

Granicznej na odcinku granicy Polski z Ukrainą – okres legalności pobytu wydłużony zostaje 

z max. 15 dni do 18 miesięcy. Osoby te nie będą jednak uprawnione do korzystania z 

większości świadczeń i mechanizmów przewidzianych przez Ustawę.  

 

Kluczowe elementy do weryfikacji na tym etapie: obywatelstwo ukraińskie (ew. status 

małżonka obywatela Ukrainy), podstawa prawna wjazdu do Polski, czy ew. zezwolenie 

komendanta placówki SG wydane zostało na odcinku granicy Polski z Ukrainą.   

 

3. Rejestracja pobytu 

 

Ustawa przewiduje dwa sposoby rejestracji pobytu: 

a. przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej,  

b. na podstawie wniosku o nadanie numeru PESEL (w ramach jednej procedury - 

szczegóły w pkt 4).  

 

Termin na złożenie ww. wniosku wynosi 60 dni od dnia wjazdu na terytorium Polski. 

 

4. Nadanie numeru PESEL 

 

Osoba Uprawniona może ubiegać się o nadanie numeru PESEL - w tym celu należy złożyć 

wniosek o nadanie numeru PESEL w dowolnym urzędzie gminy/ miasta. 

 

Wzór wniosku dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministra 

Cyfryzacji: Wzór wniosku o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie 

(bip.gov.pl).  

 

Wniosek należy złożyć osobiście w formie papierowej i załączyć do niego fotografię 

spełniającą wymagania analogiczne jak w przypadku wniosku o wydanie dowodu 

osobistego (tj. w szczególności wymiary 35×45 mm, pozycja frontalna, fotografia obejmującą 

wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% 

fotografii, fotografia nie starsza niż 6 miesięcy, brak nakrycia głowy, brak okularów z 

ciemnymi szkłami, twarz nieprzysłonięta włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice). 

 

Organ gminy może zapewnić Osobie Uprawnionej możliwość nieodpłatnego wykonania 

fotografii (nie jest to jednak obowiązek organu – z praktycznych względów dobrym 

rozwiązaniem jest jej wcześniejsze przygotowanie). Podczas składania wniosku, od osoby, 

której wniosek dotyczy pobiera się odciski palców.  

 

Organ gminy potwierdza tożsamość na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub 

innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości, a w przypadku 

osób, które nie ukończyły 18. roku życia, również dokumentu potwierdzającego urodzenie. 

W przypadku braku ww. dokumentów potwierdzenie tożsamości następuje na podstawie 

oświadczenia. 

 

https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-wniosku-o-nadanie-numeru-pesel-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html
https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-wniosku-o-nadanie-numeru-pesel-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html
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Istnieje możliwość, aby przy okazji składania wniosku o numer PESEL uzyskać profil zaufany 

(w tym celu należy wyrazić na to zgodę i podać m.in. numer telefonu i adres e-mail). Profil 

zaufany pozwala załatwiać istotną część spraw urzędowych przez Internet. 

 

Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 12 marca 2022 r. termin uruchomienia 

obsługi wniosków o nadanie numeru PESEL ustanowiono na dzień 16 marca 2022 r.  

 

5. Opuszczenie terytorium Polski 

 

Osoba Uprawniona może opuścić terytorium Polski, jednak wyjazd na okres powyżej 1 

miesiąca pozbawia ją statusu Osoby Uprawnionej (w zależności od sytuacji, może 

spowodować utratę większości świadczeń, a nawet ustanie legalności pobytu). 

 

6. Zezwolenie na pobyt czasowy 

 

Po upływie 9 miesięcy od dnia wjazdu (ale nie później niż w okresie 18 miesięcy od dnia 24 

lutego 2022 r.) Osoby Uprawnione mogą złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt 

czasowy.  

 

Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się jednorazowo na okres 3 lat (licząc od dnia wydania 

decyzji).  

 

Ustawa przewiduje uproszczenie procedury wydawania zezwoleń (ogranicza okoliczności, 

które są badane w toku postępowania). Zezwolenia udziela wojewoda właściwy ze względu 

na miejsce pobytu Osoby Uprawnionej w dniu złożenia wniosku. 

 

7. Przedłużenie okresu dotychczasowego pobytu w Polsce (dokumenty uprawniające do 

pobytu wydane przed 24 lutego 2022 r.) 

 

a. Pobyt na podstawie wizy krajowej 

 

Jeśli ostatni dzień okresu pobytu obywatela Ukrainy w Polsce na podstawie wizy 

krajowej przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., okres pobytu na podstawie  

wizy oraz okres ważności wizy ulegają przedłużeniu do 31 grudnia 2022 r.  

 

W ww. okresie przedłużenia wiza krajowa nie uprawnia do przekraczania granicy 

(ograniczenie to nie dotyczy kierowców wykonujących międzynarodowy transport 

drogowy lub niezarobkowy międzynarodowy przewóz drogowy).  

 

b. Pobyt na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy 

 

Jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego 

obywatelowi Ukrainy przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., okres ważności 

tego zezwolenia ulega przedłużeniu do 31 grudnia 2022 r.  

 

 

 

 

c. Karta pobytu, polskie dokumenty tożsamości obywatela Ukrainy, dokumenty 

„zgoda na pobyt tolerowany” 
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Jeżeli ostatni dzień okresu ważności ww. dokumentów wydanych obywatelom 

Ukrainy przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., ulega on przedłużeniu o okres 

18 miesięcy. 

 

Karta pobytu w okresie, na jaki uległ przedłużeniu okres jej ważności nie uprawnia 

do przekraczania granicy. 

 

d. Wizy Schengen, dokumenty pobytowe i ruch bezwizowy  

 

Jeżeli ostatni dzień dopuszczalnego okresu pobytu obywatela Ukrainy w Polsce: 

− na podstawie wizy Schengen wydanej przez organ polski, 

− na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, 

− dokumentu pobytowego wydanego przez organ państwa obszaru Schengen, 

uprawniającego do podróży po terytorium innych państw obszaru Schengen, 

− w ramach ruchu bezwizowego 

 

przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., pobyt w Polsce uznaje się za legalny 

przez okres 18 miesięcy. 

 

Warunek: rozpoczęcie pobytu przed 24 lutego 2022 r. 

II. Praca 

 

1. Wykonywanie pracy na terenie Polski 

 

Obywatele Ukrainy (i ich małżonkowie wskazani w pkt I.1.c) są uprawnieni do wykonywania 

pracy w Polsce w okresie legalnego pobytu jeśli: 

a. spełniają przesłanki uznania za Osoby Uprawnione – pkt I.2, lub 

b. przebywającą legalnie na terytorium Polski. 

 

Warunek: podmiot zatrudniający musi powiadomić powiatowy urząd pracy o powierzeniu 

wykonywania pracy danej osobie za pośrednictwem systemu praca.gov.pl 

 

Termin: 14 dni od dnia podjęcia pracy 

 

Właściwość urzędu pracy: zgodnie z siedzibą lub miejscem zamieszkania podmiotu 

powierzającego wykonywanie pracy 

 

2. Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce 

 

Obywatele Ukrainy (i ich małżonkowie wskazani w pkt I.1.c) mogą prowadzić działalność 

gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy, jeśli: 

a. ich pobyt w Polsce został uznany za legalny na podstawie Ustawy,  

b. ich pobyt w Polsce został uznany za legalny na podstawie ustawy lub ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

c. uzyskali numer PESEL. 

 

W przypadku gdy pobyt ww. osób w Polsce przestanie być legalny, podlegają one 

wykreśleniu z CEiDG.  

3. Praca a zezwolenie na pobyt czasowy 
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Osoba, której udzielono zezwolenia na pobyt czasowy (w trybie z pkt I.6. – procedura 

stosowana po upływie 9 miesięcy od dnia wjazdu) może wykonywać pracę w Polsce bez 

konieczności posiadania zezwolenia na pracę. 

 

4. Status osoby bezrobotnej 

 

Osoba, o której mowa w pkt. II.1 powyżej (tj. uprawniona do wykonywania pracy w Polsce) 

może zarejestrować się jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy – na zasadach 

określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (w wyłączeniem 

art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. b tej ustawy).  

 

5. Wykonywanie niektórych zawodów 

 

Ustawa przewiduje szczególne regulacje dotyczące wykonywania niektórych zawodów 

przez obywateli Ukrainy (i ich małżonków wskazanych w pkt I.1.c). Dotyczy to m.in. lekarzy, 

lekarzy dentystów, pracowników naukowych, nauczycieli akademickich, pielęgniarek czy 

położnych.   

 

III. Świadczenia 

 

1. Pomoc finansowa dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie 

obywatelom Ukrainy 

 

Osoba, której udzielana jest pomoc: każdy podmiot (w szczególności osoba fizyczna 

prowadząca gospodarstwo domowe), który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie osobom 

wskazanym w pkt. I.1.   

 

Kluczowe elementy do weryfikacji na tym etapie: obywatelstwo ukraińskie (ew. status 

małżonka obywatela Ukrainy), data przyjazdu do Polski, sposób przyjazdu (bezpośrednio/ 

przez terytorium innego państwa). Jeśli dana osoba nie przyjechała do Polski bezpośrednio z 

Ukrainy, należy zweryfikować dodatkowo posiadanie Karty Polaka i datę wyjazdu z Ukrainy.  

 

Tryb udzielania pomocy: na podstawie wniosku złożonego w urzędzie gminy (wzór wniosku 

został określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000060801.pdf). 

 

Okres trwania pomocy: nie dłużej niż 60 dni (okres ten może być przedłużony w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach). Świadczenie wypłacane jest z dołu.  

 

Wysokość świadczenia: maksymalna wysokość została określona w rozporządzeniu Rady 

Ministrów i wynosi 40 zł za osobę dziennie.  

 

2. Jednorazowe świadczenie na utrzymanie 

 

Osoba, której udzielana jest pomoc: Osoba Uprawniona (pkt I.2.), która została wpisana do 

rejestru PESEL  

 

Kluczowe elementy do weryfikacji na tym etapie: obywatelstwo ukraińskie (ew. status 

małżonka obywatela Ukrainy), data przyjazdu do Polski, sposób przyjazdu (bezpośrednio/ 

przez terytorium innego państwa), wpis do rejestru PESEL. 

 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000060801.pdf
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Organ właściwy: wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce pobytu 

danej osoby (organ może upoważnić do prowadzenia postępowania np. kierownika 

ośrodka pomocy społecznej lub dyrektora centrum usług społecznych)  

 

Tryb udzielania pomocy: na podstawie wniosku złożonego przez osobę uprawnioną do 

świadczenia, jej przedstawiciela ustawowego, opiekuna tymczasowego albo osobę 

sprawującą faktyczną pieczę nad dzieckiem (obecnie brak jest ogólnodostępnego 

formularza wniosku – rekomendowany kontakt z organem właściwym w sprawie wniosku 

dotyczącego konkretnej osoby) 

 

Okres trwania pomocy: jednorazowo 

 

Wysokość świadczenia: 300 zł na osobę  

 

Cel świadczenia: utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, 

obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe 

 

3. Opieka medyczna 

 

Osoba, której udzielana jest pomoc: Osoba Uprawniona (pkt I.2.) 

 

Kluczowe elementy do weryfikacji na tym etapie: obywatelstwo ukraińskie (ew. status 

małżonka obywatela Ukrainy), data przyjazdu do Polski, sposób przyjazdu (bezpośrednio/ 

przez terytorium innego państwa).  

 

Zakres pomocy: świadczenia opieki zdrowotnej - na zasadach i w zakresie, w jakim osobom 

objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje 

prawo do świadczeń (z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji 

uzdrowiskowej). 

 

4. Bezpłatna pomoc psychologiczna 

 

Osoba, której udzielana jest pomoc: Osoba Uprawniona (pkt I.2.) 

 

Kluczowe elementy do weryfikacji na tym etapie: obywatelstwo ukraińskie (ew. status 

małżonka obywatela Ukrainy), data przyjazdu do Polski, sposób przyjazdu (bezpośrednio/ 

przez terytorium innego państwa).  

 

Organ właściwy: wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce 

pobytu danej osoby 

 

5. Świadczenia rodzinne, z pomocy społecznej i inne 

 

Świadczenia przysługujące Osobom Uprawnionym przebywającym w Polsce przedstawiono 

w poniższej tabeli.  

 

Kluczowe elementy do weryfikacji na tym etapie: obywatelstwo ukraińskie (ew. status 

małżonka obywatela Ukrainy), data przyjazdu do Polski, sposób przyjazdu (bezpośrednio/ 

przez terytorium innego państwa).  

 

Rodzaj świadczeń Podstawa prawna Dodatkowe warunki 
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Świadczenia rodzinne Ustawa z dn. 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych 

 

- 

Świadczenie wychowawcze 

(tzw. „500 plus”) 

Ustawa z dn. 11 lutego 2016 r. o 

pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci 

Zamieszkiwanie z dziećmi na 

terenie Polski 

Świadczenie dobry start 

(tzw. „300 plus”) 

Przepisy wydane na podstawie art. 

187a ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej (w 

szczególności rozporządzenie 

Rady Ministrów w sprawie 

szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu 

„Dobry Start” z dn. 15 czerwca 

2021 r.) 

 

Zamieszkiwanie z dziećmi na 

terenie Polski 

Rodzinny kapitał opiekuńczy Ustawa z dn. 17 listopada 2021 r. 

o rodzinnym kapitale 

opiekuńczym 

Zamieszkiwanie z dziećmi na 

terenie Polski 

Dofinansowanie obniżenia 

opłaty rodzica za pobyt 

dziecka w żłobku, klubie 

dziecięcym lub u dziennego 

opiekuna 

 

Ustawa z dn. 4 lutego 2011 r. o 

opiece nad dziećmi w wieku do lat 

3 

Zamieszkiwanie z dzieckiem na 

terenie Polski 

Świadczenia pieniężne i 

niepieniężne z pomocy 

społecznej 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej 

Wpis do rejestru PESEL, złożenie 

oświadczenia o sytuacji 

osobistej, rodzinnej, dochodowej 

i majątkowej 

 

Świadczenia pomocy 

materialnej o charakterze 

socjalnym 

Ustawa z dn. 7 września 1991 o 

systemie oświaty (rozdział 8a), z 

zastrzeżeniem art. 53 ust. 2-4 

Ustawy 

 

 

Stypendium socjalne, kredyt 

studencki  

Ustawa z dn. 20 lipca 2018 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (art. 86 ust. 1 pkt 1 i art. 98 

ust. 1)  

Posiadanie statusu studenta  

 

Ww. świadczenia funkcjonowały w Polsce niezależnie od sytuacji związanej z konfliktem w Ukrainie – 

Ustawa umożliwia jednak korzystanie z nich również przez Osoby Uprawnione. Mając na uwadze, że 

możliwość skorzystania z poszczególnych świadczeń uzależniona jest od indywidualnej sytuacji danej 

osoby (zazwyczaj wymaga bardziej szczegółowej weryfikacji konkretnego przypadku) – prosimy o 

kontakt, gdyby potrzebowali Państwo naszego wsparcia w dokonaniu takiej oceny.  

6. Pomoc żywnościowa w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym 

 

Osoba, której udzielana jest pomoc: Osoba Uprawniona (pkt I.2.) 
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Kluczowe elementy do weryfikacji na tym etapie: obywatelstwo ukraińskie (ew. status 

małżonka obywatela Ukrainy), data przyjazdu do Polski, sposób przyjazdu (bezpośrednio/ 

przez terytorium innego państwa).  

 

Dodatkowe warunki: spełnianie kryteriów kwalifikowania do pomocy żywnościowej w 

ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.  

 

IV. Inne 

 

1. Opieka tymczasowa dla małoletnich  

 

Kogo dotyczy: małoletniego obywatela Ukrainy, o którym mowa w pkt. I.1., który przebywa 

w Polsce bez opieki osób dorosłych odpowiedzialnych za niego zgodnie z prawem polskim 

(w praktyce oznacza to zwykle dzieci przebywające w Polsce bez rodziców). 

 

Kto może być opiekunem tymczasowym: przede wszystkim krewni, powinowaci lub inne 

osoby dające rękojmię należytego wykonywania obowiązków opiekuna, a w przypadku ich 

braku – osoba wskazana na wniosek sądu np. przez ośrodek pomocy społecznej.  

 

Rola opiekuna: reprezentowanie i sprawowanie pieczy nad małoletnim i jego majątkiem. 

 

Tryb ustanowienia opiekuna tymczasowego: opiekuna ustanawia sąd opiekuńczy właściwy 

ze względu na miejsce pobytu małoletniego (na wniosek albo z urzędu).  

 

2. Zwolnienia podatkowe i koszty podatkowe - podatek dochodowy od osób fizycznych 

(PIT) i podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 

 

Dla celów obliczenia PIT i CIT Ustawa przewiduje, że kosztem uzyskania przychodów są 

koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy/ praw będących przedmiotem niektórych 

darowizn na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium 

Ukrainy.  

 

Jednocześnie Ustawa przewiduje zwolnienie z PIT: 

− pomocy humanitarnej otrzymanej przez obywateli Ukrainy (i ich małżonków 

wskazanych w pkt I.1.c) otrzymanej w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 

2022 r. – jeśli ww. osoby przybyły w tym okresie z Ukrainy do Polski na skutek 

toczących się w Ukrainie działań wojennych, 

− świadczenia finansowego dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie 

obywatelom Ukrainy.  

 

3. Wyłączenia związane z użyczeniem budynków lub ich części  

 

W przypadku użyczenia osobie wskazanej w pkt I.1. budynku lub jego części w celu 

tymczasowego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, w zakresie tego użyczenia nie 

stosuje się: 

a. przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, 

b. zakazu wykonywania tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu 

mieszkalnego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytomzthaztgltqmfyc4nrsg42tonjxge
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W praktyce rozwiązanie to ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób, które zapewniły 

zakwaterowanie osobom uciekającym przed wojną (zwracamy przy tym uwagę, że ww. 

wyłączenia mają zastosowanie jedynie w razie przyjęcia osób  wskazanych w pkt I.1.). 

 

 

 

 

 


