Możliwości wsparcia obywateli Ukrainy w ramach osi I PO WER
• Imigranci to jedna z grup docelowych, które można obejmować wsparciem w CT 8 w EFS w
latach 2014-2020 zgodnie z Umową Partnerstwa.
• Definicja imigranta wskazana jest w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 i umożliwia wsparcie obywateli Ukrainy
w projektach z zakresu aktywizacji zawodowej

• Imigrant – osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa, przybyła lub zamierzająca przybyć do
Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy i zamierzającą
wykonywać lub wykonującą pracę na terytorium Polski, w tym zamierzającą podjąć działalność
gospodarczą na terytorium Polski.
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Ustawa o pomocy obywatelom UA w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

•
•

•

Wjazd na 18 m-cy, potem duże
ułatwienia w dalszej legalizacji
pobytu i pracy
Szeroki dostęp do rynku pracy,
edukacji, świadczeń
społecznych, zdrowotnych,
rodzinnych, aktywizacji itp.
Dokument: stempel w
paszporcie LUB potwierdzenie
nadania PESEL na specjalnych
zasadach (od 16.03)

z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzająca istnienie masowego napływu wysiedleńców z
Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkująca wprowadzeniem
tymczasowej ochrony

Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony
na terytorium RP (Rozdział III – Ochrona
czasowa)

Główna grupa docelowa
(obywatele UA i ich małżonkowie,
którzy wjechali bezpośrednio z UA
od 24.02; posiadacze Kart Polaka i
ich rodziny, którzy wjechali z UA od
24.02)

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/382

Inni obywatele Ukrainy
(przebywający legalnie w PL
przed 24.02)
•
•
•

•

Automatyczne przedłużenie
pobytu co najmniej do
końca roku
Dostęp do rynku pracy
PESEL na zasadach
ogólnych (automatycznie
przy zameldowaniu lub na
wniosek)
Dokument: Wiza/karta
pobytu ważna co najmniej
do 24.02.2022

Beneficjenci ochrony czasowej nieobjęci
specustawą:
•
•

Uchodźcy uznani w UA
Posiadacze stałego pobytu w UA

•
•
•
•

Pomoc socjalno – bytowa: udziela UdSC na wniosek
Dostęp do rynku pracy
PESEL na zasadach ogólnych
Dokument: Zaświadczenie o objęciu ochroną
czasową (wydawane na wniosek)

Możliwości wsparcia obywateli Ukrainy w ramach osi I PO WER
• Obywatele UA i ich małżonkowie, którzy wjechali bezpośrednio z UA od 24.02; posiadacze Kart
Polaka i ich rodziny, którzy wjechali z UA od 24.02 mogą przystępować do projektów na podstawie
dokumentu potwierdzającego nadanie nr PESEL na specjalnych zasadach – możliwe od 16
marca br.
• Do czasu uzyskania powyższego dokumentu możliwe jest przyjmowanie do projektów na
podstawie oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków określone w Ustawie o pomocy
obywatelom UA w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
• Oświadczenie powinno być uprawdopodobnione np. poprzez przedłożenie złożonego wniosku
o nadanie nr PESEL.
• Obywatele Ukrainy przebywający legalnie w Polsce przed 24.02.2022 r. kwalifikują się do projektu
na podstawie wizy/karty pobytu ważnej co najmniej do 24.02.2022 r.
• Inni obywatele UA niepodlegający pod specustawę mogą kwalifikować się do projektu na
podstawie zaświadczenia o objęciu ochroną czasową zgodnie z decyzją Wykonawczą Rady (UE)
2022/382
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Możliwości wsparcia obywateli Ukrainy w ramach osi I PO WER

Aktywizacja zawodowa w ramach projektów pozakonkursowych PUP

Kompleksowa aktywizacja zawodowa w ramach projektów rozliczanych
stawkami jednostkowymi
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Ograniczenia w realizacji wsparcia skierowanego do obywateli UA w
ramach projektów PO WER
• zakres projektu – brak możliwości zmiany zakresu projektu, rozszerzenia działań
planowanych do realizacji

• kryteria wyboru projektów:
• ograniczenia podmiotowe w grupie docelowej – brak imigrantów w grupie
docelowej brak możliwości udziału w projekcie w przypadku niekwalifikowania
się z innych przesłanek dot. grupy docelowej (np. biernych zawodowo)
• powiązanie grupy docelowej z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19  np.
kryterium obligujące, aby osoby, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w
wyniku pandemii COVID-19 stanowiły co najmniej 80% grupy docelowej
• kryteria premiujące określony udział osób z danej kategorii ograniczający udział
obywateli Ukrainy
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