Informacje na temat ochrony
tymczasowej
Moje prawa
Ochrona tymczasowa zapewnia natychmiastową i skuteczną ochronę osobom uciekającym z
Ukrainy. Daje ci to pewne uprawnienia, w tym:

PRACA

▪

prawo pobytu;

▪

dostęp do rynku pracy w celu podjęcia zatrudnienia lub działalności na własny
rachunek;

▪

odpowiednie zakwaterowanie;

▪

opiekę społeczną i środki utrzymania w razie potrzeby;

▪

opiekę medyczną;

▪

pomoc medyczną lub inne wsparcie w przypadku szczególnych potrzeb;

▪

dostęp do edukacji dla dzieci poniżej 18. roku życia;

▪

prawo do łączenia rodzin z głównymi członkami rodziny (szczegółowych
informacji udzielą organy władzy).

Prawa te przysługują w jednym z następujących państw: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja,
Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa,
Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia,
Hiszpania, Szwecja.
Możesz również w każdej chwili ubiegać się o azyl (ochronę międzynarodową).

Jak długo trwa ochrona tymczasowa?
Obowiązuje ona do dnia 4 marca 2023 r. i może zostać automatycznie przedłużona o kolejny
rok (na okresy sześciu miesięcy), czyli do dnia 4 marca 2024 r. Okres ten może zostać
przedłużony o kolejny rok w zależności od sytuacji w Ukrainie.

PL

Kto jest uprawniony do ochrony tymczasowej?
▪
▪

Obywatele Ukrainy, uchodźcy w Ukrainie i członkowie ich rodzin mieszkający w Ukrainie
przed dniem 24 lutego 2022 r.
Bezpaństwowcy i osoby nieposiadające obywatelstwa ukraińskiego zamieszkali w Ukrainie
przed dniem 24 lutego 2022 r. posiadający zezwolenie na pobyt stały, którzy nie są w stanie
bezpiecznie powrócić do swojego kraju pochodzenia.

Co zrobić w sytuacji, gdy nie przysługuje mi prawo do
tymczasowej ochrony, ale nie mogę bezpiecznie wrócić
do swojego kraju?
W takim przypadku możesz ubiegać się o azyl (znany również jako ochrona międzynarodowa).

W jaki sposób mogę korzystać z praw związanych z
ochroną tymczasową?
Powiadom organy krajowe o tym, że chcesz skorzystać z praw związanych z ochroną tymczasową i
otrzymać pozwolenie na pobyt. Twoje dane osobowe zostaną zarejestrowane i możesz zostać
poproszony o przedstawienie paszportu lub innych dokumentów tożsamości.

Powiadom organy w przypadku:
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

jeśli podróżujesz z dzieckiem, osobą
w podeszłym wieku lub osobą
niepełnosprawną;
masz członka rodziny w UE;
chcesz odnaleźć rodzinę;
masz poniżej 18 lat i przyjechałeś bez
rodziców lub osoby innej niż rodzice;
potrzebujesz pomocy medycznej,
cierpisz na niepełnosprawność lub
masz szczególne potrzeby;
zostałeś pokrzywdzony, zastraszony,
przymuszony lub naciskany na
zrobienie czegoś wbrew swojej woli
przez osoby obce lub ci znane;
ktoś oferuje ci pomoc w zamian za
korzyści;

Dla twojego bezpieczeństwa
▪

▪

▪

▪

▪

na bieżąco przez cały czas informuj
rodzinę i znajomych o miejscu, w
którym się znajdujesz;
zachowaj ostrożność, jeśli
zdecydujesz się przyjąć pomoc od
nieznajomych poza oficjalnymi
kanałami komunikacji;
przechowuj swoje dokumenty w
bezpiecznym miejscu i zrób ich
zdjęcia; nie udostępniaj nikomu
swych dokumentów ani telefonu;
jeśli uznasz, że grozi ci
niebezpieczeństwo, zadzwoń na
bezpłatny numer alarmowy 112;
nigdy nie udostępniaj nieznajomym
swoich danych osobowych ani
zdjęć w internecie.
Dodatkowych
informacji udziela:
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