
  

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 27 stycznia 2023 r. 

Poz. 185 

 

USTAWA 

z dnia 13 stycznia 2023 r. 

o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

oraz niektórych innych ustaw1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na tery-

torium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 oraz z 2022 r. poz. 2600) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2: 

a) w ust. 3 w pkt 2 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) którzy korzystają z ochrony czasowej na terenie innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej przyznanej z powodu działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy.”, 

b) dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Złożenie wniosku o wydanie jednego z zezwoleń, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a–c, nie powoduje 

utraty statusu wynikającego z ust. 1.”; 

2) w art. 3: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zarejestrowanie pobytu obywatela Ukrainy, o którym mowa w ust. 1, na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej następuje na jego wniosek, o którym mowa w art. 4 ust. 1.”, 

b) w ust. 4: 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) informację o dacie: 

a) przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej w kierunku wjazdowym, 

b) przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej w kierunku wyjazdowym, 

c) złożenia wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 1;”, 

 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, 

ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych, ustawę z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. 

o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania 

międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu 

niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawę z dnia 15 lipca 

2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. 

o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajo-

wym Zasobie Nieruchomości, ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-

działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustawę z dnia 29 paździer-

nika 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania 

osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa, ustawę z dnia 23 marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu 

i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz ustawę z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 
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– po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) informacje o dacie i miejscu przekroczenia granicy zewnętrznej, w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządze-

nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu 

zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 

z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.2)), niebędącej granicą Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wjazd na teryto-

rium Rzeczypospolitej Polskiej nie nastąpił bezpośrednio z terytorium Ukrainy;”; 

3) w art. 4: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, obywatel Ukrainy składa osobiście w siedzibie organu wykonaw-

czego gminy w terminie 30 dni od dnia przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek składa się na 

piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem wnioskodawcy, wy-

pełnionym przez wnioskodawcę albo przez pracownika organu wykonawczego gminy na podstawie danych poda-

nych przez wnioskodawcę. W przypadku osoby, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie jest 

w stanie osobiście złożyć wniosku w siedzibie organu wykonawczego gminy, organ ten zapewnia możliwość złożenia 

wniosku w miejscu pobytu tej osoby.”, 

b) w ust. 4: 

– po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu: 

„14a) datę i miejsce przekroczenia granicy zewnętrznej, w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulu-

jących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), niebędącej granicą Rzeczypospolitej 

Polskiej, jeżeli wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie nastąpił bezpośrednio z terytorium 

Ukrainy;”, 

– po pkt 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu: 

„20a) oświadczenie o braku posiadania tytułów pobytowych, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1, lub wystą-

pienia okoliczności, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 i 3;”, 

c) ust. 17a otrzymuje brzmienie: 

„17a. Status, o którym mowa w art. 8 pkt 24a lit. d ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, 

zwany dalej „statusem UKR”, jest automatycznie zmieniany na status, o którym mowa w art. 8 pkt 24a lit. c tej 

ustawy, po przekazaniu przez Komendanta Głównego Straży Granicznej z rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 3, 

informacji o: 

1) wyjeździe z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 11 ust. 2; 

2) posiadaniu przez obywatela Ukrainy dokumentu, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1; 

3) złożeniu lub zamiarze złożenia wniosku, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2; 

4) korzystaniu przez obywatela Ukrainy z ochrony czasowej, o której mowa w art. 2 ust. 3 pkt 3.”, 

d) ust. 17h otrzymuje brzmienie: 

„17h. W przypadku, o którym mowa w ust. 17f, status UKR może zostać ponownie nadany na skutek 

ponownego złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1. Danych obywatela Ukrainy nie wprowadza się ponownie 

do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1, z wyjątkiem odcisków palców, jeżeli nie pobrano ich przy nadaniu 

numeru PESEL, oraz fotografii, jeżeli wizerunek osoby uległ zmianie w sposób utrudniający ustalenie jej tożsamości.”, 

e) po ust. 17j dodaje się ust. 17k w brzmieniu: 

„17k. W przypadku ujawnienia, że obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej został nadany 

numer PESEL, na podstawie ust. 1, lub że takiemu obywatelowi został nadany status UKR, na podstawie ust. 1a, 

status UKR jest zmieniany w trybie art. 11 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności na status, o którym 

mowa w art. 8 pkt 24a lit. a tej ustawy.”; 

4) w art. 6 w ust. 7 w pkt 2 w lit. k dodaje się przecinek i dodaje się lit. l w brzmieniu: 

„l) ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego”; 

5) w art. 9 w ust. 1a po wyrazie „technicznych” dodaje się wyrazy „lub profil zaufany został unieważniony”; 

 
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 251 z 16.09.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 74 z 18.03.2017, 

str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 135 z 22.05.2019, str. 27. 
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6) w art. 10 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wraz z dokumentem podróży uprawniają obywatela 

Ukrainy do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy. 

8. Minister właściwy do spraw informatyzacji unieważnia dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 1 

pkt 1, oraz certyfikat wydany z tym dokumentem w przypadkach: 

1) zmiany statusu UKR na status, o którym mowa w art. 8 pkt 24a lit. c ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji 

ludności, na podstawie art. 4 ust. 17a, 17c lub 17e, lub na status, o którym mowa w art. 8 pkt 24a lit. a ustawy 

z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, na podstawie art. 4 ust. 17k; 

2) odnotowania zgonu obywatela Ukrainy w rejestrze PESEL.”; 

7) w art. 11: 

a) uchyla się ust. 1, 

b) w ust. 2 wyrazy „1 miesiąca” zastępuje się wyrazami „30 dni”, 

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Korzystanie przez obywatela Ukrainy z ochrony czasowej na terenie innego niż Rzeczpospolita Polska 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej przyznanej z powodu działań wojennych prowadzonych na terytorium 

Ukrainy pozbawia go uprawnienia, o którym mowa w art. 2 ust. 1.”; 

8) w art. 12: 

a) ust. 17 otrzymuje brzmienie: 

„17. Wojewoda oraz podmioty określone w ust. 3 i 4 mogą zapewnić pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 1 

i 2, nie dłużej niż przez 120 dni od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej.”, 

b) po ust. 17 dodaje się ust. 17a–17g w brzmieniu: 

„17a. Po upływie 120 dni od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej wojewoda oraz podmioty określone w ust. 3 i 4 mogą zapewnić pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, 

w przypadku posiadania przez obywatela Ukrainy numeru PESEL oraz pokrycia przez niego, z góry, 50% kosztów 

tej pomocy, nie więcej niż 40 zł za osobę dziennie. Równowartość 50% kosztów pomocy obywatel Ukrainy uiszcza 

podmiotom realizującym na rzecz wojewody oraz podmiotów określonych w ust. 3 i 4 usługi w zakresie zakwatero-

wania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1. 

17b. Po upływie 180 dni od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej wojewoda oraz podmioty określone w ust. 3 i 4 mogą zapewnić pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, 

w przypadku posiadania przez obywatela Ukrainy numeru PESEL oraz pokrycia przez niego, z góry, 75% kosztów 

tej pomocy, nie więcej niż 60 zł za osobę dziennie. Równowartość 75% kosztów pomocy obywatel Ukrainy uiszcza 

podmiotom realizującym na rzecz wojewody oraz podmiotów określonych w ust. 3 i 4 usługi w zakresie zakwatero-

wania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1. 

17c. Przepisu ust. 17 w odniesieniu do okresu, w którym może być zapewniana pomoc, oraz przepisów 

ust. 17a i 17b nie stosuje się do obywateli Ukrainy, którzy: 

1) posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa 

w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-

pełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 i 173); 

2) ukończyli: 

a) w przypadku kobiet – 60 rok życia, 

b) w przypadku mężczyzn – 65 rok życia; 

3) są kobietami w ciąży lub osobami wychowującymi dziecko do 12 miesiąca życia; 

4) samotnie sprawują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci; 

5) są małoletnimi; 

6) znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, uniemożliwiającej ich udział w kosztach pomocy. 

17d. Przepisu ust. 17 w odniesieniu do okresu, w którym może być zapewniana pomoc, oraz przepisów 

ust. 17a i 17b nie stosuje się również do: 

1) osób sprawujących opiekę nad osobami, o których mowa w art. 17c pkt 1; 

2) opiekunów tymczasowych ustanowionych dla małoletnich, o których mowa w art. 25a ust. 1. 
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17e. Partycypacja obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, w kosztach pomocy, o której mowa 

w ust. 17a i 17b, obniża wysokość pomocy zapewnianej przez wojewodę oraz podmioty określone w ust. 3 i 4. 

17f. Wojewoda oraz podmioty, o których mowa w ust. 3 i 4, oceniają możliwość partycypacji w kosztach 

pomocy osób, o których mowa w ust. 17c pkt 6, kierując się względami humanitarnymi. 

17g. Podmioty realizujące na rzecz wojewody oraz podmiotów określonych w ust. 3 i 4 usługi w zakresie 

zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, 

są obowiązane, za każdy miesiąc kalendarzowy, w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu, 

przekazywać w formie pisemnej wojewodzie lub jednostce samorządu terytorialnego realizującej zadania z zakresu 

administracji rządowej na podstawie poleceń wydanych przez wojewodę w zakresie ust. 1 pkt 1 i 2 oraz podmiotom 

określonym w ust. 3 i 4 informacje obejmujące: 

1) imię (imiona) i nazwisko (nazwiska); 

2) numer PESEL – jeśli został nadany; 

3) serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, jeżeli występuje; 

4) informację o dacie zakwaterowania i wykwaterowania z obiektu, w którym świadczona jest usługa; 

5) informacje o korzystaniu z uprawnień określonych w ust. 17c lub 17d; 

6) informację o kwocie kosztów pokrytych (dokonanych wpłatach) przez obywateli Ukrainy za dany miesiąc.”; 

9) w art. 14: 

a) po ust. 4b dodaje się ust. 4c i 4d w brzmieniu: 

„4c. Jednostki sektora finansów publicznych odsetki od środków z Funduszu zgromadzonych na wydzielo-

nym rachunku przeznaczają na realizację zadań, o których mowa w ust. 1. 

4d. Niewykorzystane odsetki, o których mowa w ust. 4c, podlegają zwrotowi na rachunek, z którego otrzy-

mano środki z Funduszu, z wyjątkiem niewykorzystanych odsetek od środków z Funduszu zgromadzonych na 

wydzielonym rachunku jednostki samorządu terytorialnego, które są przekazywane na rachunek właściwego wo-

jewody.”, 

b) w ust. 5 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) z odsetek od środków Funduszu pozostających na wydzielonych rachunkach bankowych, których obowiązek 

utworzenia wynika z obowiązujących przepisów lub umów, będących w dyspozycji kierownika jednostki 

organizacyjnej realizującej zadania finansowane ze środków Funduszu.”, 

c) po ust. 6c dodaje się ust. 6d–6f w brzmieniu: 

„6d. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na finansowanie zadań Polskiego Czerwonego Krzyża, 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, realizowanych przez Krajowe Biuro Informacji i Poszu-

kiwań, przewidziane w konwencjach międzynarodowych o traktowaniu jeńców wojennych oraz o ochronie osób 

cywilnych podczas wojny. 

6e. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na realizację zadań związanych z integracją społeczną. 

6f. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie budowy, modernizacji, 

wyposażania i utrzymania przejść granicznych z Ukrainą.”, 

d) w ust. 8 w pkt 3 po wyrazach „o których mowa w ust. 6a” dodaje się wyrazy „i 6d–6f”, 

e) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu: 

„9a. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na zwrot wydatków lub kosztów, o których mowa w ust. 6 

pkt 4 i 6, ust. 6a, 6d–6f i 8, poniesionych na realizację zadań, na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy od dnia 

1 stycznia 2023 r.”, 

f) po ust. 11 dodaje się ust. 11a–11c w brzmieniu: 

„11a. Ze środków Funduszu mogą być finansowane zadania z zakresu zarządzania, w tym zabezpieczenia 

obiektów historycznych lub zabytkowych, i digitalizacji obiektów materialnego i niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego w Ukrainie. 

11b. Przekazanie środków finansowych na realizację zadania określonego w ust. 11a następuje na podstawie 

umowy zawartej między ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego a Fundacją 

Solidarności Międzynarodowej. Przekazane środki finansowe nie stanowią przychodu Fundacji Solidarności 

Międzynarodowej. 

11c. Środki finansowe, o których mowa w ust. 11a, niewykorzystane do dnia 30 listopada 2023 r. podlegają 

zwrotowi do Funduszu do dnia 31 grudnia 2023 r.”; 
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g) ust. 16 otrzymuje brzmienie: 

„16. Jednostki sektora finansów publicznych, w tym również jednostki podległe i nadzorowane przez te jed-

nostki, realizujące zadania Funduszu, w terminie 15 dni od dnia upływu każdego kwartału danego roku, informują 

dysponenta części budżetowej, od którego otrzymały środki z Funduszu, lub Prezesa Rady Ministrów, w przy-

padku gdy środki otrzymały od niego, o wysokości niewykorzystanych środków pochodzących z Funduszu oraz 

o wysokości niewykorzystanych odsetek, o których mowa w ust. 4c, według stanu na koniec każdego kwartału.”, 

h) po ust. 16 dodaje się ust. 16a w brzmieniu: 

„16a. Jednostki samorządu terytorialnego, realizujące zadania Funduszu, w terminie 15 dni od zakończenia 

kwartału, informują właściwego wojewodę o wysokości niewykorzystanych środków pochodzących z Funduszu 

oraz o wysokości niewykorzystanych odsetek, o których mowa w ust. 4c, według stanu na koniec każdego kwartału.”, 

i) ust. 17 otrzymuje brzmienie: 

„17. Dysponent części budżetowej oraz właściwy wojewoda w zakresie środków wydatkowanych przez jed-

nostki samorządu terytorialnego przekazują Prezesowi Rady Ministrów odpowiednio informację, o której mowa 

w ust. 16 i 16a, w terminie 10 dni od dnia jej otrzymania.”; 

10) w art. 14a po wyrazach „art. 14 ust. 9” dodaje się wyrazy „i 9a”; 

11) w art. 22 po ust. 1a dodaje się ust. 1b i 1c w brzmieniu: 

„1b. Jeżeli zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, o którym mowa w art. 114 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.3)), zostało udzielone z zastrzeżeniem wymogu powiadomie-

nia, o którym mowa w ust. 1, przepisu ust. 1a nie stosuje się. 

1c. W przypadku gdy obywatel Ukrainy rozpoczął pracę przed udzieleniem zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, 

bieg terminu, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się w dniu doręczenia decyzji o udzieleniu tego zezwolenia obywate-

lowi Ukrainy.”; 

12) w art. 23 w ust. 1 skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91 i 583)”; 

13) po art. 23a dodaje się art. 23b w brzmieniu: 

„Art. 23b. 1. Obywatele Ukrainy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, lub obywatele Ukrainy przebywający 

legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe do wykonywania górniczych 

zawodów regulowanych w Ukrainie, mogą uzyskać decyzję w sprawie uznania tych kwalifikacji na terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej. 

2. Do uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania górniczych zawodów regulowanych, nabytych 

w Ukrainie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 oraz z 2022 r. poz. 1616).”; 

14) w art. 25: 

a) po ust. 3ba dodaje się ust. 3bb–3bf w brzmieniu: 

„3bb. Nadzór, o którym mowa w ust. 3, sprawowany przez ośrodek pomocy społecznej obejmuje w szczegól-

ności kontrolę zapewnienia przez opiekunów tymczasowych małoletnim odpowiednich warunków opieki i wy-

chowania. 

3bc. Nadzór, o którym mowa w ust. 3a, sprawowany przez powiatowe centrum pomocy rodzinie obejmuje 

w szczególności kontrolę zapewnienia przez opiekunów tymczasowych małoletnim, o których mowa w ust. 7 zdanie 

trzecie, odpowiednich warunków opieki i wychowania. 

3bd. Dyrektor odpowiednio ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie może 

upoważnić, w formie pisemnej, pracownika odpowiednio ośrodka lub centrum do sprawowania kontroli, o której 

mowa odpowiednio w ust. 3bb i 3bc. 

3be. Podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie małoletnim, o których mowa w ust. 7 zdanie 

trzecie, oraz ich opiekunom tymczasowym powiat może dofinansować koszty niezbędne do zapewnienia odpo-

wiednich warunków opieki i wychowania. 

3bf. Przyznanie dofinasowania, o którym mowa w ust. 3be, następuje na wniosek podmiotu zapewniającego 

zakwaterowanie i wyżywienie małoletnim, o których mowa w ust. 7 zdanie trzecie, oraz ich opiekunom tym-

czasowym. Warunkiem przyznania dofinansowania jest uprzednie przeprowadzenie kontroli, o której mowa 

w ust. 3bd.”, 

 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 91, 583, 830, 835, 1383, 1561 i 2185. 
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b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Tę samą osobę można ustanowić opiekunem tymczasowym dla więcej niż jednego małoletniego, jeżeli 

nie zachodzi sprzeczność między interesami małoletnich. Opiekunem tymczasowym dla rodzeństwa, w miarę 

możliwości, ustanawia się tę samą osobę. Jeżeli małoletni przed przybyciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy i przybyli wraz z osobą sprawującą nad nimi tę pieczę, 

sąd ustanawia tę osobę opiekunem tymczasowym dla wszystkich tych małoletnich. Sąd ustanawia inną osobę 

opiekunem tymczasowym, jeżeli z jakichkolwiek przyczyn osoba sprawująca pieczę nie może jej sprawować.”, 

c) ust. 21 otrzymuje brzmienie: 

„21. Zadania, o których mowa w ust. 3b, 3ba, 3be i 3c, stanowią zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej.”, 

d) dodaje się ust. 23 i 24 w brzmieniu: 

„23. Finansowanie pobytu osób, o których mowa w ust. 7 zdanie trzecie lub czwarte, a także małoletnich 

dzieci opiekuna tymczasowego, o którym mowa w ust. 7 zdanie trzecie lub czwarte, odbywa się zgodnie z przepi-

sami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 3. 

24. Przepisy art. 186 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-

czej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, 1700 i 2140) stosuje się odpowiednio do zadań wykonywanych przez powiatowe 

centra pomocy rodzinie, o których mowa w ust. 3a–3c oraz w art. 25a.”; 

15) w art. 25b w ust. 1: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) konsulom Ukrainy – w zakresie niezbędnym do realizacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą 

o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych, sporządzonej w Kijowie dnia 

24 maja 1993 r. (Dz. U. z 1994 r. poz. 465);”, 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wojewodzie właściwemu dla miejsca pobytu małoletniego;”, 

c) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) właściwemu organowi gminy – w celu weryfikacji danych dotyczących osób, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 13 ust. 3;”; 

16) w art. 26: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,”, 

b) w ust. 3b pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) informację o dacie końcowej okresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznawanego za legalny 

na podstawie art. 2 ust. 1 oraz informację o datach wjazdów i wyjazdów z terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej.”, 

c) po ust. 3f dodaje się ust. 3g–3i w brzmieniu: 

„3g. Wypłata świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, oraz dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 

pkt 5, podlega wstrzymaniu, jeżeli otrzymujący te świadczenia lub to dofinansowanie obywatel Ukrainy przebywa-

jący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uzna-

wany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, lub dziecko, na które przysługuje świadczenie lub dofinansowanie, 

wyjedzie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3h. W przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 3g, wjedzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, oraz dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, wypłaca się 

od miesiąca, w którym wstrzymano ich wypłatę, o ile są spełnione warunki uprawniające do tych świadczeń lub 

dofinansowania. 

3i. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz organ właściwy w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych są obowiązani do weryfikacji dalszego prawa do świadczenia, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 1–4, oraz dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, w szczególności na podstawie danych 

dostępnych z rejestrów publicznych, w tym z rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 3, i z rejestru PESEL.”; 



  

Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 185 

 

 

17) w art. 27: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Do limitów, o których mowa w art. 28 ust. 2, art. 53 ust. 1, art. 61 ust. 1, art. 67 ust. 2 i 3, art. 95 ust. 3, 

4 i 4a, art. 109 ust. 2 i 3 i art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, oraz limitów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 tej ustawy nie wlicza się 

umieszczonych w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie 

art. 2 ust. 1. Każdorazowe przyjęcie dziecka do miejsc wskazanych w przepisach wymienionych w zdaniu pierwszym 

wymaga zgody wojewody oraz odpowiednio wójta, starosty lub marszałka województwa.”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. W systemie pieczy zastępczej, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej, nie umieszcza się małoletniego, o którym mowa w art. 25 ust. 7 zdanie trzecie, z wy-

łączeniem przypadków, gdy dobro dziecka jest zagrożone.”; 

18) uchyla się art. 33a, art. 38 i art. 39; 

19) w art. 40 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Pomocnik rolnika w okresie, o którym mowa w ust. 1, może świadczyć pomoc przy wykonywaniu wszystkich 

czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. 

o ubezpieczeniu społecznym rolników albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności.”; 

20) w art. 41: 

a) w ust. 1 w części wspólnej po wyrazach „działającej na terytorium Ukrainy” dodaje się wyrazy „w pierwszym 

semestrze roku akademickiego 2021/2022”, 

b) w ust. 3 w pkt 2 po wyrazach „działającej na terytorium Ukrainy” dodaje się wyrazy „w pierwszym semestrze roku 

akademickiego 2021/2022”, 

c) w ust. 5: 

– w pkt 6 po wyrazach „z dnia 31 grudnia 2021 r.” dodaje się wyrazy „ , w przypadku refundacji przysługującej 

na podstawie ust. 3 pkt 1”, 

– po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

„6a) wysokość wniesionej opłaty za usługi edukacyjne w uczelni działającej na terytorium Ukrainy za pierwszy 

semestr roku akademickiego 2021/2022, wyrażoną w złotych polskich; jeżeli opłata została wniesiona 

w walucie obcej, przeliczenie następuje według średniego kursu tej waluty, ogłoszonego przez Naro-

dowy Bank Polski, z dnia 31 grudnia 2021 r., w przypadku refundacji przysługującej na podstawie 

ust. 3 pkt 2;”; 

21) w art. 42: 

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Jeżeli ostatni dzień okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pod-

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

ważności tej wizy ulegają przedłużeniu z mocy prawa do dnia 24 sierpnia 2023 r. W takim przypadku w dokumencie 

podróży obywatela Ukrainy nie umieszcza się nowej naklejki wizowej. Wiza krajowa w okresie przedłużenia okresu 

pobytu oraz okresu ważności nie uprawnia do przekraczania granicy.”, 

b) w ust. 4 wyrazy „Przepisów ust. 2 i 3” zastępuje się wyrazami „Przepisu ust. 3a zdanie drugie i trzecie”, 

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. 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 z mocy prawa 

do dnia 24 sierpnia 2023 r.”, 

d) w ust. 6–8 wyrazy „o okres 18 miesięcy.” zastępuje się wyrazami „do dnia 24 sierpnia 2023 r.”, 
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e) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Jeżeli ostatni dzień dopuszczalnego okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej: 

1) na podstawie wizy Schengen wydanej przez organ polski, 

2) na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, 

3) na podstawie dokumentu, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 

z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw 

trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.4) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.), wydanego przez właściwy organ innego państwa obszaru Schengen, albo 

innego dokumentu pobytowego wydanego przez organ tego państwa, uprawniającego do podróży po teryto-

rium innych państw tego obszaru, 

4) w ramach ruchu bezwizowego 

– przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny do dnia 

24 sierpnia 2023 r.”, 

f) po ust. 12 dodaje się ust. 12a w brzmieniu: 

„12a. W okresie do dnia 24 sierpnia 2023 r. w postępowaniach w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt 

czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie stosuje się art. 142 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grud-

nia 2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli o udzielenie tego zezwolenia ubiega się obywatel Ukrainy, który wykonuje 

działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”, 

g) ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

„13. Do obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na 

podstawie art. 2 ust. 1, i który posiada status UKR, nie stosuje się art. 99 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach w zakresie, w jakim przepis ten odwołuje się do udzielenia ochrony czasowej, jeżeli 

ubiega się on o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, o którym mowa w art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie 

wymagającym wysokich kwalifikacji, o którym mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

lub udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa 

w art. 142 ust. 1 lub 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.”, 

h) dodaje się ust. 14–19 w brzmieniu: 

„14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia woje-

wodzie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dostęp do odcisków palców zgromadzonych w rejestrze, 

o którym mowa w art. 6 ust. 1, i możliwość ich umieszczenia w rejestrze, o którym mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 

lit. d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w celu wydania obywatelowi Ukrainy karty pobytu. 

15. Odciski palców pobrane w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 8, umieszcza się w karcie pobytu 

wydanej obywatelowi Ukrainy w związku z wydaniem mu jednego z zezwoleń na pobyt czasowy, o którym mowa 

w ust. 13. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, nie stosuje się wymogów osobistego złożenia wniosku i przed-

stawienia ważnego dokumentu podróży przy złożeniu wniosku. W uzasadnionych przypadkach wojewoda może 

w toku postępowania wezwać cudzoziemca do przedłożenia ważnego dokumentu podróży lub jego kopii lub do 

przedłożenia innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 106 

ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. 

17. Przez osobiste złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 16, rozumie się osobiste stawiennictwo wniosko-

dawcy w urzędzie wojewódzkim, w którym jest składany wniosek. 

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, nie stosuje się przepisów art. 99 ust. 1a i art. 106 ust. 4 i 5 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. 

19. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 13, odciski palców obywatela Ukrainy nie znajdują się 

w rejestrze, o którym mowa w art. 6 ust. 1, lub nie jest możliwe ich umieszczenie, za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, w rejestrze, o którym mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach, wojewoda pobiera od obywatela Ukrainy odciski palców w sposób określony w przepisach 

wydanych na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach po udzieleniu temu 

obywatelowi zezwolenia na pobyt czasowy.”; 

 
4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 115 z 29.04.2008, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 286 z 01.11.2017, 

str. 9. 
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22) po art. 42 dodaje się art. 42a i art. 42b w brzmieniu: 

„Art. 42a. 1. W przypadku gdy obywatel Ukrainy nie spełnia wymogów udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy 

ze względu na deklarowany cel pobytu lub okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, nie uzasad-

niają jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, lub wobec obywatela 

Ukrainy zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy inne niż określone 

w art. 100 ust. 1 pkt 2–5 lub art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w okresie do dnia 

24 sierpnia 2023 r. udziela mu się zezwolenia na pobyt czasowy na okres 1 roku, licząc od dnia wydania decyzji. 

2. Do określenia okresu, na jaki udziela się zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się art. 57 § 3a ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do obywatela Ukrainy, do którego ma zastosowanie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 

17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 91). 

4. Opłata skarbowa uiszczona przez obywatela Ukrainy w wysokości odpowiadającej stawce opłaty skarbowej 

właściwej dla podstawy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu nie podlega 

zwrotowi, jeżeli zezwolenia udzielono w przypadku, o którym mowa w ust. 1. 

5. Zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w przypadku, o którym mowa w ust. 1, cofa się, gdy: 

1) obowiązuje wpis danych obywatela Ukrainy do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej jest niepożądany, lub 

2) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicz-

nego lub zobowiązania wynikające z postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych obowiązujących 

Rzeczpospolitą Polską. 

Art. 42b. W okresie do dnia 24 sierpnia 2023 r. w przypadkach, o których mowa w art. 302 ust. 1 pkt 1–8 i 10–16 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, można nie wszczynać postępowania w sprawie zobowiązania cudzo-

ziemca do powrotu wobec obywatela Ukrainy, a wszczęte postępowanie w tej sprawie umorzyć, jeżeli przemawia za 

tym ważny interes tego obywatela.”; 

23) w art. 50: 

a) w ust. 3 wyrazy „W roku 2022” zastępuje się wyrazami „W latach 2022 i 2023”, 

b) dodaje się ust. 4–8 w brzmieniu: 

„4. Jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 30 września 2023 r., zwracają środki z Funduszu 

niewykorzystane do dnia 31 sierpnia 2023 r., na wydzielony rachunek Funduszu. Przepisu art. 14 ust. 18 nie 

stosuje się. 

5. W roku 2023 jednostki samorządu terytorialnego przekazują informacje, o których mowa w art. 14 ust. 16, 

wyłącznie w zakresie wykorzystania środków z Funduszu, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz według 

stanu na dzień 31 sierpnia 2023 r., odpowiednio w terminie do dnia 1 marca 2023 r. oraz do dnia 15 września 

2023 r. 

6. W roku 2023 w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświa-

towych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, 

których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie niniejszej ustawy 

albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi 

prowadzonymi na terytorium tego państwa: 

1) rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 

2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, może ulec zwiększeniu o środki pochodzące z budżetu 

państwa; 

2) jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać środki z Funduszu; przepisy art. 28 ust. 3 i 4 ustawy 

z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stosuje się odpowiednio. 

7. Do podziału środków, o których mowa w ust. 6, nie stosuje się wyłączenia zadań, o których mowa 

w art. 28 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 

8. Przy podziale środków, o których mowa w ust. 6, nie uwzględnia się obywateli Ukrainy, o których mowa 

w ust. 6, kształcących się w niepublicznych szkołach podstawowych dla dorosłych, niepublicznych liceach ogólno-

kształcących dla dorosłych, niepublicznych branżowych szkołach II stopnia lub niepublicznych szkołach policeal-

nych.”; 
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24) art. 50a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 50a. Prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne 

niepubliczne szkoły podstawowe dla dorosłych, niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych, niepubliczne branżowe 

szkoły II stopnia oraz niepubliczne szkoły policealne nie otrzymują dotacji, o których mowa w art. 26 ust. 2 i 4–5a oraz 

art. 31a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082, 2089 

i 2666), na uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6.”; 

25) po art. 50a dodaje się art. 50b i art. 50c w brzmieniu: 

„Art. 50b. W roku 2023 jednostki samorządu terytorialnego otrzymują środki z Funduszu na zakup podręczni-

ków, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podsta-

wowych dla dzieci i młodzieży oraz szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawo-

wej, będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny 

na podstawie niniejszej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku 

gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działa-

niami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, w zakresie, o którym mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół. Przepisy 

art. 55 ust. 5 i 6 oraz art. 69 ust. 5 w zakresie stosowania art. 55 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finan-

sowaniu zadań oświatowych stosuje się odpowiednio. Jednostki samorządu terytorialnego składają wnioski o przyzna-

nie środków z Funduszu do wojewodów. 

Art. 50c. 1. W roku 2023 przy ustalaniu statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, 

uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o której mowa w art. 11 ustawy 

z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, nie uwzględnia się dzieci i uczniów będących 

obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie 

niniejszej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami 

wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. 

2. W roku 2023 przy ustalaniu wysokości podstawowej kwoty dotacji, o których mowa w art. 12 i art. 50 ust. 1 

ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, nie uwzględnia się zaplanowanych na 

2023 r. w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wydatków bieżących związanych z kształceniem, wychowa-

niem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w ust. 1. 

3. W roku 2023 przy ustalaniu wysokości podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 13 ust. 1–4 ustawy 

z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, nie uwzględnia się wydatków bieżących związa-

nych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa 

w ust. 1. 

4. W roku 2023 wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

o finansowaniu zadań oświatowych, oblicza się według następującego wzoru: 

Wzt =

Wbt−1−(Ot−1+WbUEt−1+Dpt−1+WbIt−1+WbPt−1+WbUt−1)
2

3
Lut−2+

1

3
Lut−1

St−1

LuSt−1

 

w którym poszczególne symbole oznaczają: 

Wzt  – wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi w 2023 r., 

Wbt−1 – wydatki bieżące poniesione w 2022 r. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na prowadzenie 

przez tę jednostkę szkół danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki, niebędących szkołami specjalnymi, z tym że do tych wydatków nie wlicza się wsparcia: 

1) wydatkowanego zgodnie z art. 65 ust. 28a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz nie-

których innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.5)) w związku z art. 9 ustawy z dnia 17 listo-

pada 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2368); 

 
5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255, z 2021 r. poz. 1535 

i 2368 oraz z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236 i 2687. 
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2) uzyskanego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 65 ust. 36 ustawy z dnia 

31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i wydatkowanego na podstawie tych przepisów, 

Ot−1  – wykonane w 2022 r. w budżecie jednostki samorządu terytorialnego dochody z tytułu opłat za wyżywienie 

w prowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego typu, w których jest realizowany obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi, 

WbUEt−1 –  poniesione w 2022 r. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące finansowane 

z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie przez tę jednostkę 

szkół danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących 

szkołami specjalnymi, 

Dpt−1  –  wykorzystaną w 2022 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego kwotę dotacji, o której mowa 

w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, dla pro-

wadzonych przez tę jednostkę szkół danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub 

obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi, 

WbIt−1  –  poniesione w 2022 r. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące na finansowanie 

działalności internatów w prowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego typu, w których jest 

realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi, 

WbPt−1  –  poniesione w 2022 r. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące na realizację 

programów rządowych, o których mowa w art. 90u ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), w prowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego typu, w których 

jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi, 

WbUt−1  –  poniesione w 2022 r. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, inne niż wymienione w WbUEt−1, 

WbIt−1 i WbPt−1, wydatki bieżące na prowadzenie przez tę jednostkę szkół danego typu, w których 

jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi, zwią-

zane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, 

których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie niniej-

szej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku 

gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. 

w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, 

St−1  –  kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego 

w 2022 r. na prowadzenie przez tę jednostkę szkół danego typu, w których jest realizowany obowiązek 

szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi, bez uwzględnienia kwoty przewidzia-

nej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na wychowanków 

internatów w prowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego typu, w których jest realizowany 

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami specjalnymi, 

LuSt−1  –  liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-

-wychowawczych, przyjętą do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samo-

rządu terytorialnego w 2022 r. w prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkołach 

danego typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami 

specjalnymi, 

Lut−2  –  liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-

-wychowawczych, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 

dzień 30 września 2021 r., w prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkołach danego 

typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami 

specjalnymi, 

Lut−1  –  liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-

-wychowawczych, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 

dzień 30 września 2022 r., w prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkołach danego 

typu, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędących szkołami 

specjalnymi, z wyłączeniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie niniejszej ustawy albo 

którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku 

z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. 
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5. W roku 2023 wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

o finansowaniu zadań oświatowych, oblicza się według następującego wzoru: 

Wzt =

Wbt−1−(Ot−1+WbUEt−1+Dpt−1+WbIt−1+WbPt−1+WbUt−1)
2

3
Lut−2+

1

3
Lut−1

St−1

LuSt−1

 

w którym poszczególne symbole oznaczają: 

Wzt  –  wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu będących szkołami specjalnymi w 2023 r., 

Wbt−1  –  wydatki bieżące poniesione w 2022 r. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na prowadzenie 

przez tę jednostkę szkół danego typu będących szkołami specjalnymi, z tym że do tych wydatków 

nie wlicza się wsparcia: 

1) wydatkowanego zgodnie z art. 65 ust. 28a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz nie-

których innych ustaw w związku z art. 9 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz nie-

których innych ustaw; 

2) uzyskanego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 65 ust. 36 ustawy z dnia 

31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw i wydatkowanego na podstawie tych przepisów, 

Ot−1  –  wykonane w 2022 r. w budżecie jednostki samorządu terytorialnego dochody z tytułu opłat za wyżywienie 

w prowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego typu będących szkołami specjalnymi, 

WbUEt−1 – poniesione w 2022 r. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące finansowane 

z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie przez tę jednostkę 

szkół danego typu będących szkołami specjalnymi, 

Dpt−1  –  wykorzystaną w 2022 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego kwotę dotacji, o której mowa 

w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, dla prowa-

dzonych przez tę jednostkę szkół danego typu będących szkołami specjalnymi, 

WbIt−1  –  poniesione w 2022 r. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące na finansowanie 

działalności internatów w prowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego typu będących szkołami 

specjalnymi, 

WbPt−1  –  poniesione w 2022 r. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wydatki bieżące na realizację 

programów rządowych, o których mowa w art. 90u ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty, w prowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego typu będących szkołami specjalnymi, 

WbUt−1 –  poniesione w 2022 r. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, inne niż wymienione w WbUEt−1, 

WbIt−1 i WbPt−1, wydatki bieżące na prowadzenie przez tę jednostkę szkół danego typu będących 

szkołami specjalnymi, związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi 

obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny 

na podstawie niniejszej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 

24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, 

St−1  –  kwotę przewidzianą w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego 

w 2022 r. na prowadzenie przez tę jednostkę szkół danego typu będących szkołami specjalnymi, bez 

uwzględnienia kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu 

terytorialnego na wychowanków internatów w prowadzonych przez tę jednostkę szkołach danego 

typu będących szkołami specjalnymi, 

LuSt−1  –  liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-

-wychowawczych, przyjętą do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samo-

rządu terytorialnego w 2022 r. w prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkołach 

danego typu będących szkołami specjalnymi, 
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Lut−2  –  liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-

-wychowawczych, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na 

dzień 30 września 2021 r., w prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkołach danego 

typu będących szkołami specjalnymi, 

Lut−1  –  liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów i uczestników zajęć rewalidacyjno-

-wychowawczych, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 

30 września 2022 r., w prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego szkołach danego typu 

będących szkołami specjalnymi, z wyłączeniem dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, 

których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie niniej-

szej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku 

gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. 

w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.”; 

26) po art. 52 dodaje się art. 52a w brzmieniu: 

„Art. 52a. Do dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie niniejszej ustawy albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 

24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, nie stosuje się prze-

pisów art. 50 ust. 2, 4 i 5 oraz art. 51 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.”; 

27) art. 54 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 54. Do dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną 

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjal-

nego i realizujących obowiązek, o którym mowa w art. 31 ust. 4 tej ustawy, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 

w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.”; 

28) po art. 55b dodaje się art. 55c w brzmieniu: 

„Art. 55c. Dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego 

prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – osoba kierująca tą 

inną formą wychowania przedszkolnego, może, w drodze decyzji, skreślić dziecko, ucznia albo wychowanka, będących 

obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie 

art. 2 ust. 1, z listy odpowiednio dzieci, uczniów, albo wychowanków, jeżeli dziecko, uczeń albo wychowanek: 

1) nie zamieszkuje na obszarze gminy, w której jest położone przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, 

szkoła lub placówka, oraz 

2) ma nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie dwóch miesięcy na co najmniej 50% dni zajęć odpowiednio 

w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, 

szkole lub placówce.”; 

29) w art. 58: 

a) w ust. 1 w pkt 1 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 2; 

b) uchyla się ust. 2; 

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Do dnia 31 sierpnia 2023 r. przepisu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świad-

czeniach kompensacyjnych nie stosuje się w razie podjęcia przez uprawnionego pracy w jednostkach, o których 

mowa w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, na stanowisku: 

1) nauczyciela języka polskiego lub nauczyciela prowadzącego dodatkową naukę języka polskiego, o której 

mowa w art. 165 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe; 

2) nauczyciela innego niż wymieniony w pkt 1, jeżeli w dniu nawiązania z nauczycielem stosunku pracy do 

szkoły uczęszcza co najmniej jeden uczeń będący obywatelem Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1.”; 

30) w art. 64 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Osoba, o której mowa w ust. 1, za zgodą wojewody, może być zatrudniona jako pielęgniarka lub położna 

w domu pomocy społecznej pomimo niespełnienia wymogu, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listo-

pada 2008 r. o pracownikach samorządowych.”; 
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31) w art. 97: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w porozumieniu z Komendantem Głównym Straży Granicznej, 

włączy dane przetwarzane w rejestrze, o którym mowa w art. 3 ust. 3, do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji 

i wykazu w sprawach cudzoziemców, o którym mowa w art. 449 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 88, w terminie 

do dnia 1 stycznia 2024 r. w zakresie, w jakim te dane nie zostały włączone do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji 

i wykazu w sprawach cudzoziemców w terminie do dnia 1 stycznia 2023 r.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do czasu włączenia danych przetwarzanych w rejestrze, o którym mowa w art. 3 ust. 3, do krajowego 

zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców Komendant Główny Straży Granicznej zapewnia 

udostępnienie w drodze teletransmisji danych, o których mowa w art. 3 ust. 4: 

1) następującym podmiotom, w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań ustawowych: 

a) Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

b) Szefowi Agencji Wywiadu, 

c) Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

d) Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

e) Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego, 

f) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, 

g) ministrowi właściwemu do spraw pracy, 

h) ministrowi właściwemu do spraw rodziny, 

i) ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, 

j) ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, 

k) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, 

l) Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców, 

m) organom Policji, 

n) Komendantowi Służby Ochrony Państwa, 

o) organom Krajowej Administracji Skarbowej, 

p) Narodowemu Funduszowi Zdrowia, 

q) Państwowej Inspekcji Pracy, 

r) Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

s) Głównemu Urzędowi Statystycznemu, 

t) jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwej w zakresie systemów infor-

macyjnych ochrony zdrowia, 

u) wojewodom; 

2) organowi właściwemu w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w celu 

realizacji zadania, o którym mowa w art. 22c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzin-

nych, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, oraz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych 

w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych; 

3) ośrodkowi pomocy społecznej, centrum usług społecznych – w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy 

społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizo-

waniu usług społecznych przez centrum usług społecznych oraz powiatowemu centrum pomocy rodzinie, za 

pośrednictwem ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w zakresie niezbędnym do reali-

zacji zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Do czasu włączenia danych, o których mowa w ust. 1a, do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wy-

kazu w sprawach cudzoziemców Komendant Główny Straży Granicznej udostępnia sądom i prokuratorom dane 

na pisemny wniosek bezzwłocznie.”; 
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32) po art. 100c dodaje się art. 100d w brzmieniu: 

„Art. 100d. 1. W okresie do dnia 24 sierpnia 2023 r. bieg terminów na załatwienie spraw dotyczących: 

1) udzielenia cudzoziemcowi: 

a) zezwolenia na pobyt czasowy, 

b) zezwolenia na pobyt stały, 

c) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, 

2) zmiany: 

a) zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, 

b) zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, 

3) cofnięcia cudzoziemcowi: 

a) zezwolenia na pobyt czasowy, 

b) zezwolenia na pobyt stały, 

c) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej 

– w postępowaniach prowadzonych przez wojewodę nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. 

2. Czynności dokonane w okresie, o którym mowa w ust. 1, w postępowaniach w sprawach, o których mowa 

w ust. 1, są skuteczne. 

3. W okresie, o którym mowa w ust. 1: 

1) przepisów o bezczynności organu oraz o obowiązku organu prowadzącego postępowanie w sprawach, o których 

mowa w ust. 1, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie 

nie stosuje się; 

2) organowi prowadzącemu postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, nie wymierza się grzywny ani nie 

zasądza się od niego sum pieniężnych na rzecz skarżących za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych 

przepisami prawa. 

4. Zaprzestanie czynności przez organ prowadzący postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, lub ich 

dokonywanie z opóźnieniem, w okresie, o którym mowa w ust. 1, nie może być podstawą wywodzenia środków praw-

nych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez zbędnej 

zwłoki.”; 

33) art. 104 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 104. W przypadku, o którym mowa w art. 60b ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo tele-

komunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648, 1933 i 2581), obywatel Ukrainy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, którego pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, podaje numer PESEL, o ile go posiada, 

rodzaj, numer i serię, o ile dokument je zawiera, dokumentu podróży lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiają-

cego ustalenie tożsamości.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171 oraz z 2022 r. poz. 2600) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 13 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 

„1b. Koszty związane z podejmowanymi przez Policję czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi mogą być po-

krywane ze środków przekazanych przez państwa członkowskie i instytucje Unii Europejskiej oraz w ramach współ-

pracy międzynarodowej przez inne państwa oraz organizacje międzynarodowe na podstawie odrębnych przepisów.”; 

2) w art. 22: 

a) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: 

„2b. Przepis ust. 2a stosuje się do kosztów związanych z podejmowanymi przez Policję czynnościami 

operacyjno-rozpoznawczymi, pokrywanych ze środków przekazanych przez państwa członkowskie i instytucje 

Unii Europejskiej, inne państwa oraz organizacje międzynarodowe na podstawie odrębnych przepisów.”; 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Składniki rzeczowe majątku ruchomego nabyte ze środków funduszu operacyjnego, które utraciły 

przydatność do wykorzystania w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, mogą być wykorzystane do realizacji 

innych czynności Policji.”. 
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Art. 3. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1061, 1115, 1855 i 2600) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 8 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Koszty związane z podejmowanymi przez Straż Graniczną czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi mogą 

być pokrywane ze środków przekazanych przez państwa członkowskie i instytucje Unii Europejskiej oraz w ramach 

współpracy międzynarodowej przez inne państwa oraz organizacje międzynarodowe na podstawie odrębnych przepisów.”; 

2) w art. 9b po ust. 4a dodaje się ust. 4b i 4c w brzmieniu: 

„4b. Przepis ust. 4a stosuje się do kosztów związanych z podejmowanymi przez Straż Graniczną czynnościami 

operacyjno-rozpoznawczymi, pokrywanych ze środków przekazanych przez państwa członkowskie i instytucje Unii 

Europejskiej, inne państwa oraz organizacje międzynarodowe na podstawie odrębnych przepisów. 

4c. Składniki rzeczowe majątku ruchomego nabyte ze środków funduszu operacyjnego, które utraciły przydat-

ność do wykorzystania w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, mogą być wykorzystane do realizacji innych 

czynności Straży Granicznej.”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, 

2687 i 2745 oraz z 2023 r. poz. 28) po art. 52zj dodaje się art. 52zk–52zn w brzmieniu: 

„Art. 52zk. 1. Kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będą-

cych przedmiotem darowizn przekazanych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. na cele 

związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy: 

1) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność 

pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy, 

2) jednostkom samorządu terytorialnego, 

3) wojewodom, 

4) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, 

5) podmiotom wykonującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Ukrainy działalność lecz-

niczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego 

– o ile koszty wytworzenia lub cena nabycia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez 

odpisy amortyzacyjne. 

2. Kosztem uzyskania przychodów są koszty poniesione z tytułu nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest 

przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, realizowanego w okresie od dnia 1 stycznia 

2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. na rzecz podmiotów wymienionych w ust. 1, o ile nie zostały zaliczone do kosztów 

uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne. 

3. Podatnik może odliczyć od dochodu lub przychodu darowizny rzeczy lub praw majątkowych zgodnie z art. 26 

ust. 1 pkt 9 niniejszej ustawy lub art. 11 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym również w przypadku, 

gdy koszty wytworzenia lub cena nabycia tych rzeczy lub praw majątkowych zostały zaliczone do kosztów uzyskania 

przychodów na podstawie ust. 1. 

Art. 52zl. Do przychodów nie zalicza się wartości darowizn oraz nieodpłatnych świadczeń, o których mowa 

w art. 52zk, otrzymanych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przez podatników, o których 

mowa w art. 52zk ust. 1. 

Art. 52zm. Zwalnia się od podatku dochodowego pomoc humanitarną otrzymaną w okresie od dnia 1 stycznia 

2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przez podatników będących obywatelami Ukrainy, którzy po dniu 23 lutego 2022 r. 

przybyli z terytorium Ukrainy, na skutek toczących się na tym terytorium działań wojennych, na terytorium Rzeczy-

pospolitej Polskiej. 

Art. 52zn. W przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, spełnienie warunku określonego 

w art. 3 ust. 1a pkt 1 w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. stwierdza się na podstawie pisem-

nego oświadczenia tej osoby o posiadaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub 

gospodarczych (ośrodka interesów życiowych).”. 



  

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 185 

 

 

Art. 5. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, 

2640 i 2745) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 38w dodaje się art. 38wa i art. 38wb w brzmieniu: 

„Art. 38wa. 1. Kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będą-

cych przedmiotem darowizn przekazanych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. na cele 

związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy: 

1) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność 

pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy, 

2) jednostkom samorządu terytorialnego, 

3) wojewodom, 

4) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, 

5) podmiotom wykonującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Ukrainy działalność lecz-

niczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego 

– o ile koszty wytworzenia lub cena nabycia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez 

odpisy amortyzacyjne. 

2. Kosztem uzyskania przychodów są koszty poniesione z tytułu nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest 

przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, realizowanego w okresie od dnia 1 stycznia 

2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. na rzecz podmiotów wymienionych w ust. 1, o ile nie zostały zaliczone do kosztów 

uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne. 

Art. 38wb. Do dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, o którym mowa w art. 28m 

ust. 1 pkt 3, nie zalicza się wydatków odpowiadających wysokości: 

1) poniesionych kosztów wytworzenia lub cenie nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn, o których 

mowa w art. 38wa ust. 1; 

2) kosztów poniesionych z tytułu nieodpłatnego świadczenia, o których mowa w art. 38wa ust. 2.”; 

2) po art. 38x dodaje się art. 38xa w brzmieniu: 

„Art. 38xa. Do przychodów nie zalicza się wartości darowizn i nieodpłatnych świadczeń, o których mowa 

w art. 38wa, otrzymanych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przez podatników, o których 

mowa w art. 38wa ust. 1.”. 

Art. 6. W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807, 1561 i 2456) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 22b: 

a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) zasady kwalifikowania przez SAN osób fizycznych ubiegających się o zawarcie umowy najmu z SAN, o ile 

rada gminy dopuszcza taką możliwość.”, 

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. W umowie zawieranej z SAN gmina może powierzyć SAN realizację innych usług społecznych, w tym 

usług, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum 

usług społecznych (Dz. U. poz. 1818), na rzecz najemców lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jedno-

rodzinnych dzierżawionych przez SAN.”; 

2) w art. 22f ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Umowę najmu SAN zawiera na czas oznaczony z osobą fizyczną wskazaną przez gminę, a w przypadku 

dopuszczenia przez radę gminy możliwości kwalifikowania przez SAN osób fizycznych do zawarcia umowy na podstawie 

art. 22b ust. 1 pkt 5 – umowę najmu SAN zawiera na czas oznaczony z osobą fizyczną wybraną w sposób określony 

w uchwale, o której mowa w art. 22e ust. 1.”. 
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Art. 7. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu 

strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1666) po art. 46d dodaje się art. 46e–46h w brzmieniu: 

„Art. 46e. Od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. stosuje się przepisy art. 46f–46h do: 

1) wywozu i tranzytu na terytorium Ukrainy sprzętu opancerzonego lub ochronnego, konstrukcji oraz ich elemen-

tów składowych, oznaczonych kategorią LU13 w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 3; 

2) nabycia w celu wywozu na terytorium Ukrainy kamizelek kuloodpornych, hełmów wojskowych i policyjnych, 

ochraniaczy twarzy, kończyn i innych części ciała nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. 

o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 

amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. 

Art. 46f. Wywóz i tranzyt, o których mowa w art. 46e pkt 1, lub nabycie, o którym mowa w art. 46e pkt 2, mogą 

być dokonane po uzyskaniu oświadczenia końcowego użytkownika potwierdzonego przez przedstawicielstwo dyplo-

matyczne Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 46g. Przed dokonaniem wywozu lub tranzytu podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 8a, jest obowiązany 

zgłosić ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, zamiar dokonania 

wywozu lub tranzytu na terytorium Ukrainy: 

1) sprzętu opancerzonego lub ochronnego, konstrukcji oraz ich elementów składowych, o których mowa w art. 46e 

pkt 1, lub 

2) kamizelek kuloodpornych, hełmów wojskowych i policyjnych, ochraniaczy twarzy, kończyn i innych części 

ciała, o których mowa w art. 46e pkt 2. 

Art. 46h. Dokonując zgłoszenia, o którym mowa w art. 46g, podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 8a, wskazuje: 

1) oznaczenie podmiotu zgłaszającego, adres siedziby albo adres miejsca zamieszkania; 

2) określenie produktu i jego ilości; 

3) oznaczenie końcowego użytkownika.”. 

Art. 8. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1264 i 1383) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 45: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Organ prowadzący postępowanie w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej zwraca się w jego 

toku do komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, a w razie potrzeby – także do innych organów, o przekazanie informacji, czy wobec wniosko-

dawcy lub osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje, zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 19 

ust. 1 pkt 3 lub ust. 2 lub art. 20 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 lub 3.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Przed wydaniem decyzji o nadaniu cudzoziemcowi statusu uchodźcy lub udzieleniu mu ochrony uzu-

pełniającej organ prowadzący postępowanie w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej może ponownie 

zwrócić się do komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji, Szefa Agencji Bez-

pieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby – także do innych organów, o przekazanie informacji, o której 

mowa w ust. 1.”, 

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Wymiana informacji między organem prowadzącym postępowanie w sprawie udzielenia ochrony między-

narodowej a organami, o których mowa w ust. 1, może odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.”, 

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Organ prowadzący postępowanie w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, który zwrócił się 

o przekazanie informacji, czy wobec wnioskodawcy lub osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje, zachodzą 

okoliczności, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3 lub ust. 2 lub art. 20 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 lub 3, na podstawie 

ust. 1 lub 1a, może ponownie zwrócić się o przekazanie takich informacji w toku tego samego postępowania.”, 

e) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Przepisów ust. 1, ust. 1a i ust. 4a nie stosuje się do cudzoziemca, który nie ukończył 13. roku życia 

w dniu, w którym organ prowadzący postępowanie w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej zamierzał 

zwrócić się o przekazanie informacji, o której mowa w ust. 1.”; 
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2) w art. 89z ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. W przypadku gdy Rada zamierza nadać cudzoziemcowi status uchodźcy lub udzielić ochrony uzupełniającej, 

może zwrócić się do komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji, Szefa Agencji Bez-

pieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby – także do innych organów, o przekazanie informacji, czy wobec wniosko-

dawcy lub osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje, zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 19 

ust. 1 pkt 3 lub ust. 2 lub art. 20 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 lub 3. Do uzyskiwania informacji przez Radę stosuje się przepisy 

art. 45 ust. 2–4 i ust. 5.”; 

3) w art. 110: 

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 5, jest wyłącznym dowodem korzystania z ochrony czasowej 

w Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 106 ust. 4, i w okresie swojej ważności poświadcza prawo jego 

posiadacza do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia go, wraz z dokumentem podróży, do 

wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.”, 

b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 

„7a. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 5, Szef Urzędu wydaje również dziecku osoby korzystającej 

z ochrony czasowej, urodzonemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie, na jaki udziela się ochrony 

czasowej zgodnie z decyzją Rady Unii Europejskiej, o której mowa w art. 107 ust. 1, pod warunkiem, że takie 

zaświadczenie zostało wydane tej osobie, i z zastrzeżeniem art. 106 ust. 4. Z żądaniem wydania takiego zaświad-

czenia występuje przedstawiciel ustawowy dziecka.”, 

c) w ust. 9 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) unieważnienia w przypadku, o którym mowa w ust. 10.”, 

d) dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu: 

„10. Szef Urzędu unieważnia zaświadczenie, o którym mowa w ust. 5, w przypadku ujawnienia, że cudzo-

ziemiec po wydaniu tego zaświadczenia uzyskał dokument pobytowy, o którym mowa w art. 8 ust. 1 dyrektywy 

Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej 

ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków mię-

dzy Państwami Członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami (Dz. Urz. 

UE L 212 z 07.08.2001, str. 12 – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 4, str. 162), wydany przez 

organ innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Zaświadczenie unieważnia 

się przez wprowadzenie do rejestru, o którym mowa w art. 119 ust. 1 pkt 5, informacji o unieważnieniu. Dniem 

unieważnienia zaświadczenia jest dzień wprowadzenia informacji do rejestru. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, Szef Urzędu zawiadamia cudzoziemca, o którym mowa 

w ust. 10, o unieważnieniu zaświadczenia i obowiązku jego zwrotu, o ile jest znany adres pobytu tego cudzo-

ziemca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej. Cudzoziemiec zwraca za-

świadczenie w terminie 15 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.”; 

4) w art. 117b w ust. 3 skreśla się wyrazy „(Dz. Urz. WE L 212 z 07.08.2001)”. 

Art. 9. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.6)) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 52 w ust. 2 i 2a oraz w art. 53 w ust. 3 wyrazy „organizację pożytku publicznego” zastępuje się wyrazami 

„podmiot uprawniony”; 

2) w art. 52 ust. 2b otrzymuje brzmienie: 

„2b. W przypadku gdy na terenie gminy nie ma możliwości prowadzenia rodzinnego domu pomocy lub zapew-

nienia odpowiedniej do potrzeb liczby miejsc w rodzinnych domach pomocy prowadzonych na jej terenie, gmina może 

zawrzeć umowę, o której mowa w ust. 2a, z osobą fizyczną lub podmiotem uprawnionym, prowadzącymi rodzinny 

dom pomocy na terenie gminy sąsiadującej z tą gminą.”; 

3) w art. 53 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Decyzja o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydawana jest po doko-

naniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym podmiotu kierującego, pracownikiem socjalnym jednostki orga-

nizacyjnej pomocy społecznej prowadzącej mieszkanie chronione lub podmiotu uprawnionego prowadzącego mieszkanie 

chronione a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym lub jej przed-

stawicielem ustawowym.”. 

 
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692, 

1700, 1812, 1967, 2127, 2140 i 2754. 
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Art. 10. W ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 377, 1561 i 2456 oraz z 2023 r. poz. 28) w art. 6: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Finansowego wsparcia, o którym mowa w art. 3 ust. 1, udziela się również gminie, jednoosobowej spółce 

gminnej, powiatowi, organizacji pozarządowej albo podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącemu działalność w zakresie pomocy społecznej, 

jako beneficjentowi wsparcia, jeżeli pozyskane w ten sposób lokale mieszkalne będą służyć wykonywaniu zadań z zakresu 

pomocy społecznej w formie mieszkań chronionych.”; 

2) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Powiat, organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal-

ności pożytku publicznego i o wolontariacie, albo podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzący działalność 

w zakresie pomocy społecznej, realizuje przedsięwzięcia, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, na nieruchomościach 

stanowiących własność powiatu, gminy, jednoosobowej spółki gminnej, Skarbu Państwa, organizacji pozarządowej, 

o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącemu działalność w zakresie pomocy społecznej.”. 

Art. 11. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2597) po art. 53 

dodaje się art. 53a w brzmieniu: 

„Art. 53a. 1. W związku z kontrolą spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przeprowa-

dzaną na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, dyrektor publicznej szkoły podstawowej może pozyskiwać 

z bazy danych SIO informacje o spełnianiu przez dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły obowiązku, o którym 

mowa w art. 31 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe. 

2. W związku z kontrolą spełniania obowiązku szkolnego przeprowadzaną na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy – 

Prawo oświatowe, dyrektor publicznej szkoły podstawowej może pozyskiwać z bazy danych SIO informacje o speł-

nianiu przez dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły obowiązku szkolnego. 

3. W związku z kontrolą spełniania obowiązku nauki przeprowadzaną na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy – Prawo 

oświatowe, gmina może pozyskiwać z bazy danych SIO informacje o spełnianiu przez młodzież zamieszkałą na terenie 

tej gminy obowiązku nauki.”. 

Art. 12. W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2702 i 2705) 

po art. 55 dodaje się art. 55a w brzmieniu: 

„Art. 55a. 1. Studia, o których mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 i art. 53 ust. 2 pkt 1, są prowadzone w formie stacjo-

narnej lub niestacjonarnej dla pielęgniarki lub położnej posiadającej zgodę, o której mowa w art. 35a, która uzyskała 

kwalifikacje zawodowe poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, 

w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia studiów dla pielęgniarki lub położnej posiadającej zgodę, 

o której mowa w art. 35a, która uzyskała kwalifikacje zawodowe poza terytorium państw członkowskich Unii Euro-

pejskiej, mając na uwadze konieczność zapewnienia wyrównania poziomów kwalifikacyjnych do wymogów unijnych.”. 

Art. 13. W ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.7)) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 453 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu: 

„2. Wniosek może być złożony przez jeden podmiot uprawniony do uzyskania danych przetwarzanych w krajo-

wym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców w imieniu swoim oraz jednego lub większej 

liczby takich podmiotów, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 

1) podmiot składający wniosek oraz podmiot lub podmioty, których ten wniosek dotyczy, są uprawnione do korzystania 

z tych samych systemów teleinformatycznych służących do komunikowania się z krajowym zbiorem rejestrów, 

ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców; 

2) podmiot składający wniosek oraz podmiot lub podmioty, których ten wniosek dotyczy, wykonują takie same 

zadania lub prowadzą taką samą działalność uzasadniające uzyskanie dostępu do danych przetwarzanych w krajo-

wym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców drogą, o której mowa w ust. 1, albo pod-

miot składający wniosek jest ministrem kierującym działem administracji rządowej, do którego należą sprawy, 

których dotyczą bezpośrednio te zadania lub ta działalność podmiotu lub podmiotów, których wniosek dotyczy. 

3. Do wniosku składanego w trybie, o którym mowa w ust. 2, dołącza się oświadczenie podmiotu lub oświad-

czenia podmiotów, których wniosek dotyczy, zawierające informacje dotyczące spełnienia warunków, o których mowa 

w ust. 1.”; 

 
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 91, 583, 830, 835, 1383, 1561 i 2185. 
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2) w art. 454: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Szef Urzędu powiadamia pisemnie podmiot, o którym mowa w art. 450, o wyrażeniu zgody na udostęp-

nienie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za 

pomocą urządzeń telekomunikacyjnych oraz zakresie tego udostępnienia. Odmowa wyrażenia zgody albo jej cof-

nięcie następuje w drodze decyzji.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu: 

„1a. W przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, 

ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na wniosek złożony 

w trybie, o którym mowa w art. 453 ust. 2, Szef Urzędu powiadamia pisemnie podmiot składający wniosek. W po-

wiadomieniu wymienia się wszystkie podmioty, którym udostępnia się dane przetwarzane w krajowym zbiorze 

rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych. 

1b. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na udostępnienie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze 

rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na wniosek 

złożony w trybie, o którym mowa w art. 453 ust. 2, Szef Urzędu doręcza decyzję podmiotowi, który złożył wniosek. 

1c. W przypadku cofnięcia zgody na udostępnienie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, 

ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych wyrażonej na wniosek 

złożony w trybie, o którym mowa w art. 453 ust. 2, Szef Urzędu określa w decyzji, których podmiotów dotyczy 

cofnięcie, i doręcza ją podmiotowi, który złożył wniosek w tym trybie. Podmiot, któremu doręczono decyzję, nie-

zwłocznie informuje o niej podmioty, których decyzja dotyczy.”; 

3) w art. 455 w ust. 1 wyrazy „art. 453” zastępuje się wyrazami „art. 453 ust. 1”; 

4) art. 458 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 458. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb i sposób przydzielania, zmiany i cofania uprawnień do dostępu do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji 

i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych oraz warunki techniczne tego 

dostępu, 

2) wzór upoważnienia do dostępu do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców 

oraz wykorzystywania danych z tego rejestru, 

3) wzór wniosku o wyrażenie zgody na udostępnienie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji 

i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, 

4) wzór wniosku o wyrażenie zgody na udostępnienie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji 

i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, składanego w trybie art. 453 

ust. 2, 

5) wzór oświadczenia podmiotu, o którym mowa w art. 453 ust. 3 

– uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych, sprawności przydzielania, zmiany 

i cofania uprawnień do dostępu do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców oraz 

czytelności danych i informacji przekazywanych Szefowi Urzędu przez podmioty, o których mowa w art. 450.”. 

Art. 14. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. 

zm.8)) w art. 143e: 

1) w ust. 1 wyrazy „Szef Krajowej Administracji Skarbowej” zastępuje się wyrazami „naczelnik urzędu celno-skarbo-

wego”; 

2) uchyla się ust. 2. 

Art. 15. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.9)) w art. 165 

w ust. 13 wyrazy „zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym” zastępuje się wyrazami „końca roku 

szkolnego”. 

 
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 835, 1079, 1301, 1488, 1713, 1730, 1933, 

2015 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 177 i 180. 
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089. 



  

Dziennik Ustaw – 22 – Poz. 185 

 

 

Art. 16. W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 1961 oraz 

z 2022 r. poz. 807 i 1561) w art. 7 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. KZN może podejmować współpracę z organizacją pozarządową lub podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 

1265 i 1812), w celu tworzenia wspólnych przedsięwzięć, w szczególności o charakterze społecznym lub z zakresu 

ochrony środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego.”. 

Art. 17. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziała-

niem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2095, z późn. zm.10)) uchyla się art. 15z–15z3, art. 15z6, art. 15zd, art. 15zzza i art. 15zzzb. 

Art. 18. W ustawie z dnia 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej (Dz. U. poz. 1992) 

w art. 5 w ust. 2 w pkt 2: 

1) po lit. l dodaje się lit. la w brzmieniu: 

„la) Wojewoda Warmińsko-Mazurski albo upoważniony przez niego zastępca,”; 

2) po lit. n dodaje się lit. na i nb w brzmieniu: 

„na) Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej albo jego zastępca, 

nb) Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej albo jego zastępca,”. 

Art. 19. W ustawie z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z za-

kresu cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 2333 oraz z 2022 r. poz. 655) w art. 3 po ust. 4 dodaje się ust. 4a–4g w brzmieniu: 

„4a. W razie uchybienia terminu, o którym mowa w ust. 4, termin ten przywraca się na prośbę wnioskodawcy, 

jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie temu terminowi nastąpiło bez jego winy. Jednocześnie z wniesieniem prośby 

o przywrócenie terminu należy wnieść uzupełniony wniosek zgodnie z wezwaniem, o ile nie został wcześniej uzupeł-

niony. 

4b. Prośbę o przywrócenie terminu, o której mowa w ust. 4a, wnosi się w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przy-

czyny jego uchybienia. 

4c. Przywrócenie terminu do złożenia prośby, o której mowa w ust. 4a, jest niedopuszczalne. 

4d. W razie uchybienia terminu, o którym mowa w ust. 4, termin ten może zostać przywrócony, z urzędu lub na 

uzasadnioną prośbę wnioskodawcy, niezależnie od tego, czy uchybienie terminu nastąpiło z jego winy, gdy przema-

wiają za tym szczególnie istotne względy bezpieczeństwa państwa i wniosek został uzupełniony zgodnie z wezwaniem. 

4e. W razie uchybienia terminowi, o którym mowa w ust. 4, o jego przywróceniu postanawia organ, o którym 

mowa w ust. 4. 

4f. Od postanowienia o odmowie przywrócenia terminu zażalenie nie przysługuje. 

4g. Do obliczania terminów, o których mowa w ust. 4 i 4b, stosuje się przepisy art. 57 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185).”. 

Art. 20. W ustawie z dnia 23 marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (Dz. U. poz. 684, 830 i 1715) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 6: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „albo włącza dodatkowy wagon albo zespół trakcyjny do pociągu pasażerskiego stałego 

kursowania,”, 

b) uchyla się ust. 2 i 3, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Minister właściwy do spraw transportu ustala wysokość finansowania, o którym mowa w ust. 1, 

uwzględniając koszty: 

1) dostępu do linii kolejowych, 

2) energii trakcyjnej albo paliwa trakcyjnego, 

3) utrzymania taboru, 

 
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2120, 2133, 2262, 2269, 2317, 2368 i 2459 

oraz z 2022 r. poz. 202, 218, 655, 830, 1301, 1370, 1488, 1561, 1723, 1768, 1783, 2127, 2185, 2640, 2687 i 2705. 
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4) amortyzacji, 

5) remontów, 

6) ubezpieczeń, 

7) pracy obsługi konduktorskiej i drużyn trakcyjnych, 

8) obsługi podróżnych, 

9) funkcjonowania stacji zwrotnych 

– dotyczące realizacji usługi transportowej polegającej na uruchomieniu dodatkowego pociągu pasażerskiego nie-

ujętego w rocznym rozkładzie jazdy zgodnie z ustaleniami Międzyresortowego Zespołu do spraw przyjęcia przez 

Rzeczpospolitą Polską osób napływających z terytorium Ukrainy.”, 

d) uchyla się ust. 5 i 6, 

e) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Minister właściwy do spraw transportu może dokonać wypłaty środków z Funduszu w ramach finanso-

wania, o którym mowa w ust. 1, do dnia 31 marca 2023 r., na wniosek przewoźnika kolejowego złożony nie póź-

niej niż do dnia 15 marca 2023 r.”, 

f) w ust. 8 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) informacje o poniesionych kosztach, o których mowa w ust. 4;”, 

g) w ust. 9 skreśla się wyrazy „ , dodatkowych wagonów lub dodatkowych zespołów trakcyjnych włączonych w tym 

okresie do pociągów pasażerskich stałego kursowania”, 

h) dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu: 

„10. Przewoźnik kolejowy, o którym mowa w ust. 1, w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawo-

zdania finansowego za rok, w którym otrzymał wypłatę środków z Funduszu w ramach finansowania, o którym 

mowa w ust. 1, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw transportu sprawozdanie z przeprowadzonego badania 

sprawozdania finansowego za ten rok, zawierające opinię biegłego rewidenta w zakresie rozliczenia udzielonego 

finansowania, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem kosztów, o których mowa w ust. 4. 

11. W przypadku stwierdzenia, że wysokość wypłaconych przewoźnikowi środków finansowych w ramach 

finansowania, o którym mowa w ust. 1, przekracza wysokość poniesionych kosztów realizacji zadań, które nie 

zostały sfinansowane z innych środków publicznych, uzyskanych ze wsparcia z innych źródeł finansowania, różnica 

między wysokością przekazanych przewoźnikowi kolejowemu środków finansowych a wysokością poniesionych 

kosztów, o których mowa w ust. 4, które nie zostały sfinansowane z innych środków publicznych, uzyskanych ze 

wsparcia z innych źródeł finansowania, podlega zwrotowi do Funduszu najpóźniej w terminie przekazania sprawo-

zdania z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 10.”; 

2) w art. 8: 

a) w ust. 2 skreśla się wyrazy „ , do dnia 31 marca 2023 r.,”, 

b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Minister właściwy do spraw transportu do dnia 31 marca 2023 r. może dokonać wypłaty ze środków Funduszu 

na finansowanie zwiększenia limitu rekompensaty wskazanego w umowie, o której mowa w ust. 1, zawartej przez 

wojewódzkiego organizatora publicznego transportu zbiorowego, na wniosek wojewódzkiego organizatora 

publicznego transportu zbiorowego, złożony nie później niż do dnia 15 marca 2023 r., zawierający:”, 

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Minister właściwy do spraw transportu może do dnia 31 marca 2023 r. dokonać wypłaty ze środków 

Funduszu na finansowanie zwiększenia limitu rekompensaty wskazanego w umowie, o której mowa w ust. 1, 

zawartej z operatorem międzynarodowych i międzywojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym, 

na wniosek tego operatora złożony nie później niż do dnia 15 marca 2023 r. Wniosek zawiera dane i informacje, 

o których mowa w ust. 3 pkt 1–6. Do wniosku operator publicznego transportu zbiorowego dołącza dokumentację 

potwierdzającą utracone przychody lub poniesione koszty, o których mowa w ust. 1.”; 

3) uchyla się art. 10; 
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4) po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu: 

„Art. 14a. W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przepisu art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 

5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.11)) nie stosuje się do osób posia-

dających prawo jazdy wydane przez właściwe organy administracji Ukrainy. W tym okresie do osób tych stosuje się 

odpowiednio przepis art. 5 ust. 6 tej ustawy. 

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, za ważne uznaje się także prawa jazdy wydane przez właściwe organy 

administracji Ukrainy, których termin ważności upłynął.”. 

Art. 21. W ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129) wprowadza się nastę-

pujące zmiany: 

1) w art. 6: 

a) w ust. 2 wyrazy „Szef Krajowej Administracji Skarbowej” zastępuje się wyrazami „naczelnik urzędu  celno-

-skarbowego”, 

b) uchyla się ust. 3; 

2) w art. 6a: 

a) po ust. 8 dodaje się ust. 8a–8d w brzmieniu: 

„8a. W przypadku braku możliwości obciążenia osoby lub podmiotu, wobec których ustanowiony jest zarząd, 

kosztami związanymi z wykonywaniem zarządu, do czasu uzyskania środków z tytułu zbycia środków finansowych, 

funduszy lub zasobów gospodarczych w rozumieniu rozporządzenia 765/2006 lub rozporządzenia 269/2014 objętych 

zarządem koszty te ponosi Skarb Państwa i są one finansowane ze środków budżetu państwa z części, której dys-

ponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki. 

8b. W przypadku konieczności poniesienia kosztów związanych z wykonywaniem zarządu przez Skarb 

Państwa, zarządca ustanawia zabezpieczenie zwrotu tych kosztów od osoby lub podmiotu, wobec których jest 

ustanowiony zarząd, do wysokości tych kosztów. 

8c. W przypadku braku możliwości odzyskania kosztów lub części kosztów poniesionych przez Skarb Państwa 

od osoby lub podmiotu, wobec których ustanowiony jest zarząd, koszty lub część kosztów związane z wykonywa-

niem zarządu stają się kosztem Skarbu Państwa. 

8d. W przypadku, o którym mowa w ust. 8a, minister właściwy do spraw gospodarki kontroluje zarządcę 

w zakresie prawidłowości ponoszenia kosztów związanych z wykonywaniem zarządu. Do kontroli stosuje się od-

powiednio przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224).”, 

b) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu: 

„9a. Umowa, o której mowa w ust. 9, może zawierać postanowienia dotyczące wykonywania zarządu.”, 

c) w ust. 11 w pkt 2 po wyrazach „władz i organów podmiotu gospodarczego,” dodaje się wyrazy „w tym reprezen-

tuje podmiot gospodarczy,”; 

3) w art. 6b: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku zastosowania środka, o którym mowa w art. 1 pkt 1 albo 2, może zostać ustanowiony za-

rząd w celu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub podmiotu innego niż Skarb Państwa własności środków finan-

sowych, funduszy lub zasobów gospodarczych w rozumieniu rozporządzenia 765/2006 lub rozporządzenia 

269/2014 należących do osoby albo podmiotu wpisanych na listę, zwanego dalej „przejęciem własności”, jeżeli 

jest to niezbędne dla ochrony ważnego interesu publicznego, ochrony interesu ekonomicznego państwa lub ze 

względu na zapewnienie bezpieczeństwa państwa.”, 

b) w ust. 6 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) podmiot, na rzecz którego następuje przejęcie własności.”, 

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. W przypadku gdy przejęcie własności następuje na rzecz podmiotu innego niż Skarb Państwa, zgoda 

podmiotu, o którym mowa w ust. 6 pkt 4, jest wyrażana w formie pisemnej.”, 

 
11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1997, 2269, 2328 i 2490 oraz z 2022 r. 

poz. 655, 1002 i 2589. 
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d) dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„9. W przypadku gdy przejęcie własności następuje na rzecz Skarbu Państwa, odszkodowanie, o którym 

mowa w ust. 4, jest finansowane ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy 

do spraw gospodarki, z tym że jeżeli odszkodowanie wynika z przejęcia własności akcji lub udziałów, odszkodo-

wanie to może być finansowane ze środków Funduszu Inwestycji Kapitałowych, o którym mowa w przepisach 

ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933 oraz 

z 2022 r. poz. 807, 872, 1459, 1512 i 2463).”; 

4) art. 6d otrzymuje brzmienie: 

„Art. 6d. Osobom lub podmiotom, wobec których zarząd został ustanowiony, nie przysługują roszczenia odszko-

dowawcze wobec Skarbu Państwa, podmiotu, na rzecz którego następuje zbycie środków finansowych, funduszy lub 

zasobów gospodarczych w rozumieniu rozporządzenia 765/2006 lub rozporządzenia 269/2014 objętych zarządem, 

podmiotu innego niż Skarb Państwa, na rzecz którego następuje przejęcie własności, lub podmiotu wykonującego za-

dania zarządcy z tytułu podejmowania działań określonych w art. 6a i art. 6b.”; 

5) po art. 6d dodaje się art. 6da w brzmieniu: 

„Art. 6da. Zbycie środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych w rozumieniu rozporządzenia 

765/2006 lub rozporządzenia 269/2014 objętych zarządem, o którym mowa w art. 6a, lub przejęcie ich własności, 

o którym mowa w art. 6b, ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 

1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. Nabywca, Skarb Państwa lub podmiot inny niż Skarb Państwa, na rzecz 

którego następuje przejęcie własności, nie odpowiada osobiście ani rzeczowo za zobowiązania osoby lub podmiotu, 

wobec których zarząd został ustanowiony lub wobec których orzeczono o przejęciu własności.”; 

6) w art. 12: 

a) w ust. 2 wyrazy „Szef Krajowej Administracji Skarbowej” zastępuje się wyrazami „naczelnik urzędu celno-skar-

bowego”, 

b) uchyla się ust. 4. 

Art. 22. Obywatel Ukrainy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, który przed dniem wejścia 

w życie niniejszej ustawy nie złożył wniosku o nadanie numeru PESEL, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy zmienianej 

w art. 1, składa ten wniosek w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 23. Obywatel Ukrainy, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy korzysta z ochrony czasowej na terenie 

innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej przyznanej z powodu działań wojennych pro-

wadzonych na terytorium Ukrainy, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy traci uprawnienie, o którym mowa w art. 2 

ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1. 

Art. 24. Rozliczenie zwrotu wydatków lub kosztów, o których mowa w art. 14 ust. 6 pkt 4 i 6, ust. 6a, 6d–6f i 8 ustawy 

zmienianej w art. 1, poniesionych na realizację zadań, na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy do dnia 31 grudnia 2022 r., 

na podstawie wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2023 r. następuje w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy. 

Art. 25. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 38 ustawy zmienianej w art. 1 

w brzmieniu dotychczasowym, złożony przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy z zachowaniem terminu, o którym 

mowa w art. 38 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, wojewoda, do którego został złożony, 

pozostawia bez rozpoznania. 

Art. 26. Do postępowań w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej wszczętych i niezakończonych w dniu wejścia 

w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 8 w brzmieniu dotychczasowym. 

Art. 27. Jeżeli decyzja o udzieleniu obywatelowi Ukrainy zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, o którym mowa 

w art. 114 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 13, z zastrzeżeniem wymogu powiadomienia, o którym mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy zmienianej w art. 1, została doręczona przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a obywatel Ukrainy rozpoczął 

wykonywanie pracy przed tym doręczeniem, podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy może doko-

nać tego powiadomienia w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 28. 1. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy minister właściwy do spraw informatyza-

cji udostępni odciski palców, o których mowa w art. 4 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, podmiotowi personalizującemu 

karty pobytu, w celu przygotowania tych odcisków palców do umieszczenia w kartach pobytu. 

2. Podmiot personalizujący karty pobytu niezwłocznie po przygotowaniu odcisków palców otrzymanych na podstawie 

ust. 1 do umieszczenia w kartach pobytu zwraca je ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji. 
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Art. 29. Wniosek przewoźnika kolejowego, o którym mowa w art. 6 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 20, w brzmieniu 

dotychczasowym, złożony przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pozostawia się bez rozpoznania. 

Art. 30. 1. Przepisy art. 52zk–52zm ustawy zmienianej w art. 4, oraz art. 38wa, art. 38wb i art. 38xa ustawy zmienianej 

w art. 5, stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2023 r. 

2. Przepis art. 52zn ustawy zmienianej w art. 4 ma zastosowanie do oświadczeń o posiadaniu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodka interesów życiowych) złożonych od dnia 1 stycznia 2023 r. 

Art. 31. Do wniosków o wsparcie ze środków Funduszu Cyberbezpieczeństwa na 2023 r. złożonych do dnia wejścia 

w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy art. 3 ust. 4a–4g ustawy zmienianej w art. 19. 

Art. 32. W roku 2023 do dotacji udzielanej na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 paździer-

nika 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082, 2089 i 2666) nie stosuje się przepisu art. 43 

ust. 5 tej ustawy w odniesieniu do ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą zgodnie 

z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.12)). 

Art. 33. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 9 zachowują 

moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 9, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 34. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłosi w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 

Polski” komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisu art. 4 ust. 4 

pkt 14a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 35. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłosi w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 

Polski” komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów art. 10 

ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 36. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem: 

1) art. 1: 

a) pkt 3 lit. b tiret pierwsze, który wchodzi w życie w terminie określonym w komunikacie ministra właściwego 

do spraw informatyzacji, o którym mowa w art. 34, 

b) pkt 6 w zakresie dodawanego art. 10 ust. 8, który wchodzi w życie w terminie określonym w komunikacie ministra 

właściwego do spraw informatyzacji, o którym mowa w art. 35, 

c) pkt 8: 

– lit. a oraz lit. b w zakresie dodawanych ust. 17a oraz 17c–17f, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2023 r., 

– lit. b w zakresie dodawanego ust. 17b, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2023 r., 

d) pkt 9 lit. c i d, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r., 

e) pkt 9 lit. e, pkt 10, pkt 21 lit. a–c i f, pkt 31 lit. a i c oraz pkt 32, które wchodzą w życie z dniem następującym 

po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r., 

f) pkt 21 lit. g i h, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.; 

2) art. 4, art. 5, art. 7 oraz art. 20 pkt 4, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 

1 stycznia 2023 r.; 

3) art. 11, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2023 r.; 

4) art. 13, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia; 

5) art. 17, który wchodzi w życie z dniem 24 sierpnia 2023 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda 

 

 
12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089. 


