Przedmowa

Ustawa o pomocy obywatelom
Ukrainy. Komentarz z wzorami
dotyczącymi pobytu, dostępu
do rynku pracy, świadczeń
społecznych, edukacji
i opieki zdrowotnej
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Przedmowa
W związku z inwazją Rosji na Ukrainę Polska przyjęła już ponad 3 miliony
uchodźców uciekających przed tragedią wojny. Niczym niesprowokowana i nieuzasadniona agresja wojskowa Rosji na Ukrainę rażąco narusza prawo międzynarodowe
oraz zagraża bezpieczeństwu i stabilności w Europie i na świecie. Powoduje niedające
się opisać cierpienie ludności ukraińskiej. Od samego początku Polacy wspólnie
solidaryzują się i udzielają Ukraińcom wsparcia. Masowo organizowane są zbiórki
i różnego rodzaju formy pomocy obywatelom i osobom zamieszkującym Ukrainę.
Nasi sąsiedzi pod przywództwem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego pokazują
całemu światu, czym jest prawdziwa odwaga i męstwo. My jako naród kolejny raz
pokazujemy, co to znaczy solidarność.
Dnia 12.3.2022 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Dz.U. z 2022 r. poz. 583). Tym samym weszła w życie, a jej przepisy obowiązują
z mocą wsteczną od 24.2.2022 r. Celem ustawy jest stworzenie szczególnych regulacji
prawnych zapewniających pomoc Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom Ukrainy,
którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju
pochodzenia i przybyli na terytorium państwa polskiego.
Oddajemy w Państwa ręce publikację, która kompleksowo omawia wszystkie
kwestie związane z ustawą z 12.3.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).
Opracowanie, które oddajemy w Państwa ręce, ma charakter przekrojowy i obejmuje
wiedzę praktyczną wielu specjalistów z komentowanych obszarów prawa.
Niniejsze opracowanie jest oddawane do rąk Czytelnika w nadziei, że będzie
pomocne w codziennej pracy zawodowej. Jest ono adresowane do adwokatów, radców
prawnych, pracowników administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli,
ale również do samych obywali Ukrainy.
Wydanie uwzględnia stan prawny obowiązujący na dzień: 12.5.2022 r.
Autorzy
Warszawa, 12 maja 2022 r.
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