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WYKAZ AKTUALNYCH I NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI  

DLA PRACOWNIKÓW Z UKRAINY ORAZ ICH PRACODAWCÓW  

Pojawiające się w mediach wiadomości związane z sytuacją na Ukrainie nie zawsze są 

sprawdzone i pochodzą z wiarygodnych źródeł. Aby mogli Państwo przekazać swoim 

pracownikom tylko rzetelne i aktualne informacje, postanowiliśmy je zebrać i zrobić 

podsumowanie. 

23.02.2022  

 

• Mobilizacja na Ukrainie dotycząca rezerwistów. Poborowi podlegają  

rezerwiści w wieku 18-60 lat.   

• Brak informacji na temat powszechnej mobilizacji.  

• Ambasada RP w Kijowie nadal funkcjonuje.  

  

24.02.2022  

 

• W województwie lubelskim i podkarpackim powstaje 8 punktów 

recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy. Będą zapewniać wyżywienie, pomoc 

medyczną i informacje dla uchodźców.  

Podajemy ich listę oraz adresy: 

 

1. Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorouhucku, Pałac  Suchodolskich  

      ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – osiedle; 

2. Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji 

  ul. Spółdzielcza 8, 22-540 Dołhobyczów;  

3. Zespół Szkół w Horodle 

ul. Piłsudskiego 58, 22-523 Horodło;  

4. Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej) 

ul. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska; 

5. Świetlica wiejska w Korczowej 

  Korczowa 155, 37-552 Korczowa; 

6. Hala sportowa w Medyce 

Medyka 285, 37-732 Medyka; 

7. Szkoła Podstawowa im. Jana Twardowskiego  

  Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama; 

8. Była Szkoła Podstawowa w Łodynie 

Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne; 

 

  



NEWSLETTER 
LUTY 2022 

 

• Przejścia graniczne funkcjonują normalnie. 

 

• Obywatele Ukrainą mogą wjechać na teren RP na podstawie:  

o ruchu bezwizowego;  

o wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);  

o wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego  

  przez inne państwo Schengen;  

o posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt 

rezydenta    długoterminowego UE i ważnej karty pobytu; 

o wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego  

na polskim przejściu granicznym; 

o zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas 

przekraczania  granicy – legalny pobyt trwa 15 dni.  

 

• W trakcie przygotowania jest także plan zabezpieczenia medycznego  

na wypadek przyjęcia ewentualnych rannych z Ukrainy.  

 

• Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował specjalną infolinię pod numerem  

telefonu: +48 47 721 75 75.  

 

• Konsulat Generalny RP w Odessie został ewakuowany. 

• Konsulat Generalny RP we Lwowie:  

o od 24.02.2022 do odwołania wstrzymuje przyjmowanie wniosków   

wizowych i MRG;  

o od 25.02.2022 wstrzymuje przyjęcia wniosków na przyznanie Karty 

Polaka oraz odbiory Kart Polaka.  

• Szef Urzędu ds. Cudzoziemców Jarosław Szajner zakomunikował:  

 

„Część osób – zdajemy sobie z tego sprawę – nie będzie miała dokumentów. 

Będą wpuszczani  zgodnie z art. 32 ust. o cudzoziemcach i będą mogli u nas 

pozostać. Nawet bez wizy”.  

 

Obywatele będą wpuszczani na okres 15 dni za zgodą komendanta placówki Straży 

Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej.  

Po upływie tego czasu konieczna będzie dalsza legalizacja ich zatrudnienia  

w Polsce. 

 

Najważniejsze informacje (także w języku ukraińskim) dotyczące wjazdu oraz pomocy 

obywatelom Ukrainy znajdują się na stronie rządowej:  

Pomoc dla obywateli Ukrainy - Urząd do Spraw Cudzoziemców - Portal Gov.pl 

(www.gov.pl) 
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Monitorujemy sytuację na bieżąco. Będziemy przekazywać kolejne informacje. 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem ds. cudzoziemców: 

  

 

Wrocław, 24.02.2022 

Katarzyna Gospodarowicz    Michalina Glapińska 

Katarzyna.gospodarowicz@sdzlegal.pl  Michalina.glapinska@sdzlegal.pl  

 

 

 

 

SDZLEGAL Schindhelm Kancelaria  Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j.  

ul. Kazimierza Wielkiego 3,   

50-077 Wrocław  

tel.: +48 71 326 51 40 

e-mail: wroclaw@sdzlegal.pl  

www.schindhelm.com  
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