
 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ON-LINE 

Rozwiązania wprowadzane ustawą o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa  

04.04.2022 r.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

1. Zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy: 
a) wjazd legalny 

b) pobyt legalny 

c) daty wjazdu, daty pobytu legalnego 
d) zasady wyjazdu 
e) do kogo będą mieć zastosowanie przepisy ustawy a kto będzie wyłączony 
f) osoba korzystająca w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej 
g) rejestracja przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej oraz  przez 

Komendanta Głównego Straży Granicznej na wniosek 

h) wniosek w organie gminy , nadanie PESEL, elementy wniosku, załączniki do wniosku,  decyzja 
odmowna, wzory wniosków, profil zaufany 

i) obowiązki i uprawnienia gminy 
j) rejestr obywateli Ukrainy 

2. Pomoc zapewniana przez wojewodów, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty: 
a) pomoc wojewody 
b) uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu 

c) udzielanie zamówień publicznych 
d) zlecanie zadań publicznych w tym z zakresu zdrowia publicznego 
e) polecenia wojewody 
f) świadczenia pieniężne dla podmiotów i osób fizycznych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie 

obywatelom Ukrainy (rozporządzenie wykonawcze) 

g) Fundusz Pomocy  

h) Wyłączenia stosowania niektórych przepisów 
3. Zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej: 
a) warunki, zawiadomienie podmiotu powierzającego pracę, elementy zawiadomienia 
b) rejestracja obywateli Ukrainy w PUP  
c) uprawnienie obywateli Ukrainy do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej 
d) uprawnienia OHP i CIS 

4. Opiekun tymczasowy dla małoletniego:  
a) Zasady ustanowienia, postępowanie o ustanowienie opiekuna tymczasowego 
b) Zakres upoważnienia opiekuna 
c) Nadzór nad opiekunem  

5. Uprawnienia obywateli Ukrainy do określonych świadczeń jak: 
a) świadczeń rodzinnych 
b) świadczenia wychowawczego 

c) świadczenia dobry start 
d) rodzinnego kapitału opiekuńczego 

e) dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego 
opiekuna - omówienie przepisów które wprowadziła w tym zakresie ustawa (nie będziemy omawiać 
całych postępowań administracyjnych i innych przepisów)  

6. Zatrudnianie obywateli Ukrainy w określonych zawodach. 

7. Tworzenie żłobków i klubów, rola organu wykonawczego gminy.  
8. Przyznawanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 

r. o pomocy społecznej. 
9. Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę – organ właściwy, zasady przyznawania. 
10. Bezpłatna pomoc psychologiczna. 
11. Uprawnienia do opieki medycznej. 
12. Zezwolenia na pobyt czasowy. 

13. Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z 
kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. 
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Osoba do kontaktu 

Agnieszka Skwarzyńska 

Tel. 81 745 06 00 

Tel. kom. 514 062 750  

e-mail: 

a.skwarzynska@fundacja-

pan.lublin.pl 

 
 

 
 
 

Wykładowca  

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa administracyjnego. Prowadzi 

indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest 

ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników 

administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Jest także 

autorką programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa dla 

jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz 

autorką Komentarza do ustawy o pracownikach urzędów państwowych.  

 

 
  

 

 

 Miejsce szkolenia 

Szkolenie realizowane będzie w formie on-line. Przed szkoleniem otrzymają Państwo 

link do platformy, na której się ono odbędzie. Wystarczy wejść w link, dokonać 

prostej rejestracji i w dniu zajęć o wyznaczonej godzinie dołączyć do szkolenia. 

 

Termin  

4 kwietnia 2022 r., godz. 9.00 – 13.00 

Cena 

300 zł netto / os. 

Zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia przynajmniej w 70% ze środków 

publicznych. 

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wersji 

elektronicznej 

UWAGA! RABAT 10% dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej instytucji. 

Płatność przelewem podstawie faktury w terminie 14 dni po szkoleniu. 

 

Zgłoszenia 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres: 

a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub szkolenia@fundacjapan.pl lub poprzez 

formularz na stronie www.fundacjapan.pl do 30 marca 2022 r. 

Uwaga: Przyjęcie zgłoszenia potwierdza mailowo pracownik Fundacji! 

Ilość miejsc ograniczona. 

Niezgłoszenie rezygnacji najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia będzie 

równoznaczny z obciążeniem Państwa 50% kwoty odpłatności za szkolenie. 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia                            

w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników. 
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14. Inne lokalizacje prowadzenia zajęć - uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, po 

uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. 
15. Możliwość zapewnienia przez jst transportu do miejsca, w którym zapewnia się kształcenie, wychowanie i 

opiekę dzieciom i uczniom z Ukrainy. 
16. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla obywateli Ukrainy. 

17. Nauczanie w oddziale przygotowawczym, oddziały dodatkowe.  

18. Przydzielanie nauczycielom godzin ponadwymiarowych w szkole, w której utworzono dodatkowy oddział w 
celu zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki dzieciom i uczniom będącym obywatelami Ukrainy. 

19. Zatrudnianie na stanowisku pomocy nauczyciela. 
20. Wyłączenie przepisu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach 

kompensacyjnych. 
21. Uprawnienia Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

22. Zmiany w niektórych ustawach w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE ON-LINE 

Rozwiązania wprowadzane ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy  

04.04.2022 r.  

DANE UCZESTNIKA: 

Imię i Nazwisko:  

Stanowisko:   

E-MAIL:  

TELEFON KONTAKTOWY:  

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu: 

realizacji mojego zgłoszenia i uczestnictwa w szkoleniu, a także w celu dokonania czynności rozliczeniowych*. 
Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, poprzez 
wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl 
(*Brak zgody uniemożliwia realizację zgłoszenia i uczestnictwo w szkoleniu) 
 

                                          ……………………………………………… 
                                                              podpis uczestnika szkolenia 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w celu 

informowania mnie drogą elektroniczną o organizowanych szkoleniach. Zgoda dotyczy podanego adresu 
poczty e-mail. Zostałem poinformowany, iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, 
poprzez wysłanie wiadomości o wycofaniu zgody na adres szkolenia@fundacjapan.pl 
 

                                          ……………………………………………… 
                                                              podpis uczestnika szkolenia 

DANE DO FAKTURY: 

NABYWCA:  

ADRES:  

NIP:  

ODBIORCA:  

ADRES:  

□ Oświadczam, że uczestnictwo w szkoleniu opłacone jest co najmniej w 70% ze środków publicznych 

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adres: 
a.skwarzynska@fundacja-pan.lublin.pl lub szkolenia@fundacjapan.pl  

 

F u n d a c j a  P o ls k ie j  A k a d e m i i  N a u k   
ul. Spokojna 1, 20-400 Lublin 

Tel. + 48 81 745 06 00, email: fundacja@fundacja-pan.lublin.pl, www.fundacjapan.pl 
NIP: 712-27-97-397 REGON: 432657205 KRS: 0000160127 

 
 
 
 

……………………………………………… 
pieczęć instytucji 

……………………………………………… 
miejscowość i data 

……………………………………………… 
imię i nazwisko oraz podpis osoby zgłaszającej 

 

Fundacja Polskiej Akademii Nauk 
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