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Bolonia – ostatnie zwyci´stwo
2. Korpusu Polskiego

N

iewiele bitew stoczonych
pod koniec II wojny Êwiatowej przez ˝o∏nierza polskiego wcià˝ budzi takie zainteresowanie, jak zdobycie Bolonii przez oddzia∏y 2. Korpusu Polskiego w kwietniu 1945 roku. Zwyci´stwo by∏o tym
bardziej spektakularne, ˝e nic na poczàtku nie wskazywa∏o, aby oddzia∏y
niemieckie broniàce Italii mia∏y zostaç pokonane z ∏atwoÊcià. W przeciwieƒstwie do wydarzeƒ na froncie zachodnim, gdzie sprzymierzeni zatrzymali niemieckà ofensyw´ w Ardenach,
wiosnà 1945 roku nic nie wskazywa∏o, by wojna na po∏udniu Europy zbli˝a∏a si´ ku koƒcowi.
˚mudne zdobywanie W∏och, rozpocz´te latem 1943 roku inwazjà na

ofensywy alianckiej na kilka miesi´cy
na poczàtku 1944 roku, a˝ do momentu prze∏amania Linii Gustawa podczas walk, które w historii zapisa∏y si´
jako bitwa o Monte Cassino. Póêniejszy marsz na pó∏noc, w kierunku staro˝ytnej Galii Cisalpiƒskiej, powstrzymywany by∏ przez Niemców na kolejnych liniach obrony, a˝ pod koniec
1944 roku oddzia∏y alianckie zmuszone zosta∏y do prze∏amania Linii Gotów, po czym, do wiosny 1945 roku,
alianci przeszli do defensywy.
Wionà 1945 roku gen. Mark Wayne
Clark, dowodzàcy 15. Grupà Armii
okopanà na po∏udnie od Bolonii, postanowi∏ odciàç si∏y niemieckie od
przepraw przez rzek´ Pad i zlikwidowaç je w Dolinie Lombardzkiej. Zgod-

Sycyli´, jeszcze podczas trwania konfliktu Êwiatowego nie cieszy∏o si´ zainteresowaniem prasy. Nie ma w tym
nic dziwnego – ukszta∏towanie pó∏wyspu Apeniƒskiego, wyjàtkowo sprzyjajàce obroƒcom, by∏o doskonale
wykorzystywane przez niemieckich
i cz´Êç w∏oskich ˝o∏nierzy. Dobrym
przyk∏adem tego by∏o zatrzymanie

nie z jego planem, brytyjska 8. Armia
mia∏a zaatakowaç z rejonu Rawenny i
przez Boloni´ uderzyç na Ferrar´
i Moden´. W tym czasie znajdujàca
si´ na lewo od niej amerykaƒska
5. Armia mia∏a, przez Boloni´, zaatakowaç na pó∏noc i dotrzeç do rzeki
Pad. Na g∏ówny kierunek natarcia armii brytyjskiej skierowano brytyjski
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V Korpus oraz 2. Korpus Polski. To
one mia∏y, nacierajàc na czele 8. Armii, sforsowaç w rejonie Faenzy rzeki
Senio i nast´pnie Santerno, po czym
2. Korpus Polski mia∏ dalej nacieraç
w kierunku Bolonii, przez Mordano
i Castel San Pietro, a V Korpus mia∏
uderzyç na pó∏noc, w kierunku miasta
Argenta. Oddzia∏y polskie, wed∏ug
rozkazów, które dotar∏y do nich
w marcu 1945 roku, mia∏y atakowaç
dalej i odciàç Boloni´ od niemieckich
si∏ g∏ównych znajdujàcych si´ na pó∏nocy. Z racji atakowania przez 2. Korpus Polski na g∏ównym kierunku brytyjskiej 8. Armii, pod rozkazy polskie
trafi∏y dodatkowe oddzia∏y alianckie,
w tym m.in. trzy bataliony Gurkhów,
batalion w∏oskiej piechoty, cztery
pu∏ki czo∏gów oraz szwadron czo∏gów
„Crocodile”, wyposa˝onych w miotacze p∏omieni. Pe∏niàcy obowiàzki
dowódcy 2. Korpusu Polskiego, gen.
Zygmunt Bohusz-Szyszko, postanowi∏ g∏ówne uderzenie przeprowadziç
si∏ami 3. Dywizji Strzelców Karpackich, a nast´pnie wy∏om wykonany
przez „karpatczyków” rozwinàç si∏ami
5. Kresowej Dywizji Piechoty wspartej czo∏gami 2. Brygady Pancernej.
Warto tutaj zwróciç uwag´, ˝e spora
cz´Êç ˝o∏nierzy dywizji „karpackiej”
mog∏a wykazaç si´ bogatym doÊwiadczeniem, bowiem 3. Dywizja powsta∏a z przeformowanej Samodzielnej
Brygady Strzelców Karpackich, która ws∏awi∏a si´ obronà Tobruku
w 1941 roku. JeÊli wszystko posz∏oby
zgodnie z planem, rejon na pó∏noc od
Bolonii zosta∏by opanowany przez
oddzia∏y polskie, co znacznie przyczyni∏oby si´ do sukcesu aliantów
w pó∏nocnych W∏oszech i, poÊrednio,
do zakoƒczenia wojny na tym teatrze
dzia∏aƒ. I chocia˝ 2. Korpusem dowodzi∏ gen. Szyszko, nie zabrak∏o na
miejscu gen. W∏adys∏awa Andersa.
Jak po wojnie pisa∏ gen. Stanis∏aw
Kopaƒski: Przed ofensywà na Boloni´
marsz. Alexander (g∏ównodowodzàcy
wojsk na obszarze Morza Âródziem-

nego - M. ¸.) wzywa∏ gen. Andersa do
W∏och, aby by∏ obecny przy wykonywaniu przez II Korpus jego nowego zadania.
W zwiàzku z tym w pierwszych dniach
kwietnia genera∏ znowu odlecia∏ z Londynu do W∏och.
Bitwa o Boloni´, chocia˝ jest to
nazwa bardzo ogólna, rozpocz´∏a si´
9 kwietnia 1945 roku, od kilkugodzin-

nego przygotowania artyleryjskiego
oraz alianckiego nalotu (po raz
pierwszy na froncie w∏oskim zastosowano wtedy nalot dywanowy). Ju˝
w jego trakcie, jak to niejednokrotnie
zdarza∏o si´ lotnictwu alianckiemu
podczas ostatniej wojny Êwiatowej,
kilkanaÊcie „Liberatorów” zbombardowa∏o pozycje „karpatczyków”, zabijajàc ponad trzydziestu z nich i raniàc prawie dwustu. I chocia˝ poczàtek szturmu pozycji niemieckich rozpoczà∏ si´ niefortunnie, dywizja prze∏ama∏a niemieckà obron´ nad Senio,
a nast´pnie nad Santerno i porusza∏a si´ w kierunku pó∏nocno-zachodnim, na Boloni´. Walki wsz´dzie mia∏y
ten sam charakter – oddzia∏y polskie
zmuszone by∏y wielokrotnie do forsowania przeszkód wodnych (podczas ca∏ej bitwy Polacy sforsowali
w sumie cztery rzeki i dziewi´ç kana∏ów, co przy trudnoÊci takich operacji
stanowi niema∏y wyczyn) i zdobywania mniejszych miejscowoÊci, bronionych przez cofajàce si´ oddzia∏y niemieckie.
W tym samym czasie 3. Brygada
Strzelców Karpackich i 4. Wo∏yƒska
Brygada Piechoty, wchodzàce w sk∏ad
zgrupowania „Rud” (jak w swych
wspomnieniach napisa∏ póêniej gen.
Rudnicki, by∏y to brygady ...Êwie˝o
w Korpusie sformowane poniewa˝ sk∏ada∏y si´ z jeƒców niemieckich polskiego pochodzenia) pozorowa∏y
natarcie na pomocniczym kierunku,
wzd∏u˝ drogi Imola – Bolonia.

12 kwietnia rozpocz´∏y walki z Niemcami w rejonie Castelnuovo, wieczorem tego samego dnia wspó∏dzia∏ajàc
z g∏ównymi si∏ami korpusu. 13 kwietnia oddzia∏y zgrupowania „Rud” dotar∏y do przedmieÊç Imoli, gdzie napotka∏y silny opór niemiecki. Walki,
majàce na celu okrà˝enie miasta
trwa∏y ponad dob´, jednak wieczorem 14 kwietnia oddzia∏y
3. Brygady wkroczy∏y do
miasta.
Sukcesy zarówno Polaków, jak i walczàcych oddzia∏ów
amerykaƒskich
i brytyjskich zmusi∏y Niemców do wycofania si´,
a ˝o∏nierze 2. Korpusu
Polskiego przeszli do dzia∏aƒ poÊcigowych. Bra∏y
w nich udzia∏ równie˝ oddzia∏y zgrupowania „Rud”
p∏k. Klemensa Rudnickiego, które
17 kwietnia zdoby∏y Castel San Pietro
i odci´∏y tym samym cz´Êç oddzia∏ów
niemieckich, bro-niàcych si´ na po∏udnie od tej miejscowoÊci. Nie oznacza to jednak, ˝e bitwa by∏a skoƒczona – nale˝y pami´taç, ˝e na drodze
oddzia∏ów polskich sta∏y niemiecka

8.00, do miasta wesz∏y oddzia∏y amerykaƒskie. Zdj´cia wykonane tego
dnia przedstawiajà szcz´Êliwych
mieszkaƒców Bolonii witajàcych
wyzwolicieli, a w morzu mundurów
przesuwajàcych si´ ulicami miasta
dostrzec mo˝na, obok brytyjskich
Battledressów, równie˝ charakterystyczne mundury amerykaƒskie.
Do miasta jeepem wjecha∏ równie˝ gen. Klemens Rudnicki i, siedzàcy obok, gen. Zygmunt Bohusz-Szyszko. Znowu g∏ówna ulica zosta∏a nazwana na czeÊç polskich ˝o∏nierzy” lakonicznie bitw´ o Boloni´ podsumowa∏ W∏adys∏aw Górski, który bra∏ w niej udzia∏
w szeregach dywizji „karpackiej”. Na
pamiàtk´ wyzwolenia, w∏adze miasta
17 polskim oficerom nada∏y honorowe
obywatelstwo miasta, a ponad dwustu
˝o∏nierzy otrzyma∏o wybite na tà okazj´
medale pamiàtkowe. Ju˝ po skoƒczonej
bitwie, w rozkazie do ˝o∏nierzy polskich
dowódca 8 Armii, gen. Mac Creery, pisa∏: „W tej wielkiej bitwie wykazaliÊcie
wspania∏ego ducha walki, wytrwa∏oÊç
i sprawnoÊç bojowà. Przesy∏am Wam moje najgor´tsze powinszowania oraz wyrazy podziwu dla wszystkich oficerów i szeregowych.

26. Dywizja Pancerna i doborowe
1. i 4. Dywizja Spadochronowa.
20 kwietnia oddzia∏y polskie ze
zgrupowania „Rud” sforsowa∏y rzek´
Idice, zbli˝ajàc si´ do Bolonii. Nast´pnego dnia, 21 kwietnia 1945 roku,
chwil´ po godz. 6.00, 9. Batalion
Strzelców Karpackich, wchodzàcy
w sk∏ad 3. Brygady Strzelców Karpackich, wkroczy∏ do Bolonii, w ciàgu
ostatnich dziesi´ciu dni pokonujàc
w walkach ponad pi´çdziesiàt kilometrów. Dwie godziny póêniej, oko∏o

Ró˝ne sà dane mówiàce o stratach poniesionych przez 2. Korpus
Polski podczas bitwy o Boloni´, jednak oscylujà one w granicach 200300 poleg∏ych i oko∏o 1200 rannych
˝o∏nierzy . By∏y to jedne z ostatnich
strat, które korpus poniós∏ podczas
II wojny Êwiatowej – po zakoƒczonej
bitwie 2. Korpus Polski nie bra∏ ju˝
udzia∏u w walkach, pozostajàc w rejonie Bolonii, a nieca∏e trzy tygodnie
póêniej wojna si´ skoƒczy∏a.
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obliczu inwazji wojsk Federacji
Rosyjskiej na Ukrain´ Sejm RP,
w trybie przyspieszonym, przyjà∏
liczàcà 495 stron i oko∏o 800. artyku∏ów
ustaw´ „O obronie Ojczyzny“. Za∏o˝enia ustawy omówiliÊmy w numerze 1/2022, stàd jedynie przypominamy, ˝e obecnie Wojsko Polskie liczy 111,5 tys. ˝o∏nierzy zawodowych
i 32 tys. ˝o∏nierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Ustawa przewiduje, w trudnym do przewidzenia czasie, ˝e polska armia zostanie
zwi´kszona do 300 tys. ˝o∏nierzy, w tym 250
tys. ˝o∏nierzy zawodowych i 50 tys. wojsk WOT.
Pomimo rozwa˝ania koncepcji powrotu
do obowiàzkowej, zasadniczej s∏u˝by wojskowej, zdecydowano si´ na wprowadzenie
tej kategorii s∏u˝by jedynie dla ochotników.
Na skutek protestów zrezygnowano z likwidacji, jak by∏o w pierwszej wersji ustawy, Wojewódzkich Sztabów Wojskowych i Wojskowych Komend Uzupe∏nieƒ.

W

Dzia∏a ju˝ aktywnie Dowództwo WOC,
na czele którego stoi dyrektor Narodowego
Centrum Bezpieczeƒstwa Cyberprzestrzeni
gen. bryg. Karol Molenda – specjalista
w dziedzinie budowania i wdra˝ania nowatorskich rozwiàzaƒ w dziedzinie cyberbezpieczeƒstwa, informatyki Êledczej i bezpieczeƒstwa teleinformatycznego.
Ponadto, w MON ju˝ od d∏u˝szego czasu
funkcjonujà specjalistyczne komórki cyberobrony, w tym program CYBER.MIL.PL,
wspó∏pracujàcy z Narodowym Centrum Bezpieczeƒstwa Cyberprzestrzeni oraz odpowiednikami w poszczególnych resortach.
Zadaniem nowego Komponentu, zdaniem
gen. Molendy, b´dzie poza czynnoÊciami obronnymi aktywne rozpoznanie, odstraszanie
i ofensywa, uprzedzajàca przewidywane cyberataki. Uwaga skupiona b´dzie tak˝e na rozpoznaniu technik, taktyk i procedur dzia∏ania przeciwnika. Zdaniem specjalistów, w przypadku ja-

sowe, Narodowy Fundusz Zdrowia, Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zwi´kszy∏a si´ liczba w∏amaƒ na prywatne skrzynki mailowe, smartfony, przekazywanych
b∏´dnych powiadomieƒ i nieprawdziwych informacji. W tej sytuacji prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podwy˝sza∏ kolejno stopnie zagro˝enia cybernetycznego kraju (w czterostopniowej skali), do trzeciego –
CHARLIE-CRP.
Nasili∏y si´ tak˝e ataki hakerskie na Ministerstwo Obrony Narodowej, których skala i cele sà utajnione, a przyk∏adem l˝ejszego kalibru
sà wysy∏ane ostatnio do wielu osób fa∏szywe polecenia stawiennictwa w Wojskowych Komendach Uzupe∏nieƒ (WKU), w∏amania na strony
Akademii Sztuki Wojennej, publikowanie listów
i stanowisk krytykujàcych np. obecnoÊç wojsk
amerykaƒskich w Polsce. Pojawi∏y si´ tak˝e próby przenikania na strony dowództw i sztabów.
Jednoznaczne wskazanie êróde∏ ataków
jest dosyç trudne, istniejà jednak przypuszczenia, ˝e mogà nimi byç wyspecjalizowane rosyjskie grupy hakerskie, powiàzane z Federalnà
S∏u˝bà Bezpieczeƒstwa lub S∏u˝bà Wywiadu Za-

PRIORYTETEM
– OBRONA
OJCZYZNY
Uzgodniono podwy˝szenie wydatków na
obronnoÊç do 3% PKB, co pozwoli na zakup
broni najnowszej generacji, w tym 250 czo∏gów Abrams, super nowoczesnych samolotów
myÊliwskich F–35, oraz uzupe∏nienie s∏abej
strony polskiej armii – obrony przeciwlotniczej, bazujàcej obecnie w znacznej cz´Êci na
sprz´cie produkcji ZSRR (podobnie jak wi´kszoÊç polskich czo∏gów), o baterie rakiet Patriot.
Godnym uwagi jest planowany zakup tureckich i amerykaƒskich dronów bojowych, które jak wskazujà wyniki uzyskiwane przez
wojska ukraiƒskie sà przysz∏oÊcià pola walki.
Coraz powszechniejsze staje si´ przekonanie, ˝e wojna w cyberprzestrzeni mo˝e
spowodowaç podobne skutki co dzia∏ania militarne. Nie dziwi wi´c, ˝e w strukturze polskich si∏ zbrojnych znalaz∏y si´ Wojska Obrony Cyberprzestrzeni (WOC).
Wbrew pierwotnej koncepcji nie jest to
nowy rodzaj Si∏ Zbrojnych, lecz specjalistyczny
Komponent, zbli˝ony strukturà do Wojsk Specjalnych, majàcy charakter zarówno defensywny, jak i w miar´ potrzeb ofensywny.

kiegokolwiek konfliktu pierwsze uderzenie
nastàpi w∏aÊnie w sferze cyberprzestrzeni.
Do procesu cyberobrony w∏àczy∏y si´
tak˝e aktywnie Wojska Obrony Terytorialnej
(WOT), w ramach których powo∏ano Zespó∏
Dzia∏aƒ Cyberprzestrzennych (ZDC), liczàcy 100.
˝o∏nierzy, w tym 10. zawodowych. Docelowy
cyberkomponent WOT b´dzie posiada∏ w swej
strukturze autonomiczne elementy, zdolne do
samodzielnego wykonywania zadaƒ.
Nowo powo∏ane Wojska Obrony Cyberprzestrzeni (WOC), do których trwa intensywny
nabór, przyjmowaç b´dà specjalnie wyselekcjonowanych i wyszkolonych specjalistów, niezale˝nie od kategorii zdrowia. Utworzenie tego
komponentu, który gotowoÊç operacyjnà ma
osiàgnàç do 2025 r., wynika w du˝ej mierze
z nasilajàcych si´, zw∏aszcza po agresji Rosji na
Ukrain´, cyberataków na Polsk´, szacunkowo
do 500. tygodniowo, których celem jest m.in.
destabilizacja infrastruktury rzàdowej, gospodarczej, teleinformatyki, sieci internetowej, publicznej sieci WI-FI. Obiektami ataków sta∏y si´
poszczególne resorty, banki, instytucje finan-

granicznego Federacji Rosyjskiej, wykorzystywane obecnie g∏ównie do ataków na strony Ukraiƒskiego Sztabu Generalnego oraz infrastruktur´
Ukrainy, a w poprzednich latach, np. na USA,
w okresie wyborów prezydenckich.
Doceniajàc znaczenie WOC, Ministerstwo
Obrony Narodowej dba o przygotowanie dla
nich zaplecza osobowego. Przy Wojskowej
Akademii Technicznej w Warszawie utworzono,
cieszàce si´ wielkim zainteresowaniem, Wojskowe Ogólnokszta∏càce Liceum Informatyczne im. Polskich Kryptologów, zwi´kszono liczb´
dzia∏ajàcych pod patronatem MON klas wojskowych w szko∏ach Êrednich o profilu informatycznym, realizujàcych program CYBER.MIL.PL.
Trzykrotnie zwi´kszono liczb´ miejsc na kierunkach zwiàzanych z cyberbezpieczeƒstwem na
uczelniach wojskowych.
W∏adze wszystkich szczebli og∏aszajà nieustannie apele, aby osoby korzystajàce z telefonów komórkowych, stron internetowych (dotyczy to zw∏aszcza osób starszych, w tym kombatantów) zachowywa'y szczególnà ostro˝noÊç
podczas korzystania z bankomatów, prowadzenia korespondencji elektronicznej, logowania si´
w serwisach internetowych.
STEFAN JAGIELSKI
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O TYM W A R T O W I E D Z I E å
Dodatek kombatancki
– ile wynosi i kto ma
do niego prawo?
Kim jest kombatant?
Kombatant – wed∏ug polskiej ustawy
o kombatantach, to osoba, która bra∏a
udzia∏ w wojnach, dzia∏aniach zbrojnych
i powstaniach narodowych, wchodzàc
w sk∏ad formacji wojskowych lub organizacji walczàcych o suwerennoÊç i niepodleg∏oÊç Rzeczypospolitej Polskiej.
Co to jest dodatek kombatancki?
Dodatek kombatancki to rodzaj Êwiadczenia wyp∏acanego przez ZUS dla osoby
uprawnionej do pobierania emerytury lub
renty, uznanej za kombatanta decyzjà szefa Urz´du do Spraw Kombatantów i OR.
Jakie dokumenty nale˝y z∏o˝yç?
Osoby, które starajà si´ o przyznanie
dodatku kombatanckiego muszà z∏o˝yç
nast´pujàce dokumenty:
– wniosek o przyznanie dodatku kombatanckiego (pobierz ze strony www. zus.
pl). Formularz wniosku jest równie˝ dost´pny w punkcie informacyjnym w sali
obs∏ugi klientów w ka˝dej jednostce organizacyjnej ZUS

– decyzja szefa Urz´du do Spraw
Kombatantów i OR.
Ile wynosi dodatek kombatancki?
Od 1 marca 2022 r. kwoty dodatków
i Êwiadczeƒ wynoszà:
– dodatek piel´gnacyjny i dodatek za
tajne nauczanie – 256,44 z∏
– dodatek piel´gnacyjny dla inwalidy
wojennego uznanego za ca∏kowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 384,66 z∏
– dodatek dla sieroty zupe∏nej – 481,97 z∏
– dodatek kombatancki – 256,44 z∏
– dodatek kompensacyjny – 38,47 z∏
– dodatek do renty inwalidy wojennego
– 981,81 z∏
Kiedy mo˝na z∏o˝yç dokumenty?
Dokumentacj´ zwiàzanà z przyznaniem dodatku kombatanckiego mo˝na
z∏o˝yç w ka˝dym czasie, najlepiej bezzw∏ocznie po uzyskaniu decyzji szefa
Urz´du do Spraw Kombatantów i OR. Je˝eli wniosek zostanie z∏o˝ony w kolejnych
miesiàcach po spe∏nieniu warunków, prawo do dodatku emerytalnego zostanie
ustalone od miesiàca zg∏oszenia wniosku.
Gdzie z∏o˝yç wniosek o dodatek kombatancki?

Wniosek o dodatek kombatancki mo˝na z∏o˝yç:
– osobiÊcie lub przez pe∏nomocnika
w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS
(pisemnie lub ustnie do protoko∏u)
– za poÊrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urz´du konsularnego.
Ile czeka si´ na decyzj´ ZUS w sprawie dodatku kombatanckiego?
Wniosek o dodatek kombatancki rozpatruje organ rentowy w∏aÊciwy ze wzgl´du na
miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej lub jednostka organizacyjna Zak∏adu wyznaczona przez prezesa ZUS. Po analizie
wniosku i za∏àczonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu post´powania wyjaÊniajàcego organ rentowy wydaje decyzj´
w terminie 30 dni od wyjaÊnienia ostatniej
okolicznoÊci niezb´dnej do wydania decyzji.
Czy mo˝na si´ odwo∏aç od negatywnej decyzji w sprawie dodatku kombatanckiego?
Osoby, które nie zgadzajà si´ z decyzjà
w sprawie dodatku kombatanckiego mogà
z∏o˝yç odwo∏anie, które nale˝y wnieÊç pisemnie lub ustnie do protoko∏u za poÊrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która
wyda∏a decyzj´, do sàdu okr´gowego – sàdu pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych, w terminie miesiàca od dnia dor´czenia decyzji.

Ustawa o pomocy dla obywateli Ukrainy
W sobot´ 12 marca Prezydent Andrzej Duda podpisa∏
ustaw´ o pomocy obywatelom
Ukrainy w zwiàzku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego paƒstwa.
Celem ustawy jest stworzenie szczególnych regulacji
prawnych zapewniajàcych pomoc Rzeczypospolitej Polskiej
obywatelom Ukrainy, którzy
w wyniku dzia∏aƒ wojennych
zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju pochodzenia
i przybyli na terytorium
paƒstwa polskiego.
Zgodnie z przepisami ustawy obywatel Ukrainy, który
w wyniku dzia∏aƒ wojennych
zosta∏ zmuszony do opuszczenia
swojego kraju pochodzenia i wjecha∏ legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie
od 24 lutego 2022 r. do dnia

okreÊlonego w rozporzàdzeniu
wydanym przez Rad´ Ministrów i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na
tym terytorium uznaje si´ za legalny w okresie 18 miesi´cy,
liczàc od 24 lutego 2022 r. Za
legalny uznawany b´dzie tak˝e
pobyt dziecka urodzonego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matk´, która jest osobà okreÊlonà w zdaniu pierwszym, w okresie dotyczàcym
matki.
W ustawie okreÊlono równie˝, m.in.:
– szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, przebywajàcym legalnie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– pomoc zapewnianà przez
wojewodów, jednostki samorzà-

du terytorialnego oraz inne podmioty obywatelom Ukrainy;
– utworzenie Funduszu Pomocy w celu finansowania lub
dofinansowania realizacji zadaƒ
na rzecz pomocy obywatelom
Ukrainy;
– niektóre uprawnienia obywateli Ukrainy, których pobyt na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny;
– szczególne zasady przed∏u˝ania okresów legalnego pobytu
obywateli Ukrainy oraz wydanych im przez organy polskie
dokumentów dotyczàcych uprawnieƒ w zakresie wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– niektóre uprawnienia
obywateli polskich i obywateli
Ukrainy b´dàcych studentami,
nauczycielami
akademickimi
lub pracownikami naukowymi

wje˝d˝ajàcymi z terytorium
Ukrainy;
– szczególne regulacje dotyczàce kszta∏cenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów
b´dàcych obywatelami Ukrainy,
w tym wsparcia jednostek samorzàdu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadaƒ oÊwiatowych w tym zakresie;
– szczególne zasady organizacji i funkcjonowania uczelni
w zwiàzku z zapewnianiem
miejsc na studiach dla obywateli
Ukrainy;
– szczególne zasady podejmowania i wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej przez obywateli Ukrainy, przebywajàcych
legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
TreÊç aktu prawnego zosta∏
opublikowany w Dzienniku Ustaw z 12 marca 2022 r., poz. 583.
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