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Порадник для громадян України, які приїжджають до Польщі
#StandwithUkraine
ЗМІСТ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОНОВЛЕННЯ
НАГАДАЙТЕ ПРО ЦЕ СВОЇМ БЛИЗЬКИМ, ЯКІ ХОЧУТЬ ПРИЇХАТИ ДО ПОЛЬЩІ
ПЕРЕТИН КОРДОНУ ТА ОБМЕЖЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З COVID
БЕЗКОШТОВНА ПРАВОВА ДОПОМОГА
ПОДОРОЖІ ПОТЯГАМИ ТА АВТОБУСАМИ
СПИСОК МІСЦЬ, ДЕ МОЖНА ЗНАЙТИ ІНФОРМАЦІЮ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ
ДОПОМОГИ, ВКЛЮЧАЮЧИ КОНТАКТНІ ПУНКТИ
КОРДОН - необхідні документи та час легального перебування в Польщі
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ
А якщо документів немає?
ЯК ПРОДОВЖИТИ ПЕРЕБУВАННЯ
Хто може подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання
Хто може подати заяву на отримання єдиного дозволу на тимчасове проживання та роботу
Хто може подати заявку на отримання дозволу на постійне проживання (картка постійного
проживання)
Положення про заяви про легалізацію перебування під час епідемії вірусу SARS CoV-2
(Covid)
Робота в Польщі
Що робити, якщо ви хочете взяти з собою домашню тварину
Корисне законодавство та державні сайти
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОНОВЛЕННЯ
Тут ви знайдете інформацію про оновлення, внесені до Посібника після його публікації.
Оновлення:
● відсутні.
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ПУНКТИ ПРИЙОМУ
Актуальна інформація для громадян України доступна тут (також українською). Польська влада
також створила портал pomagamukrainie.gov.pl, який керуватиме вас безпосередньо до
інформації, пов’язаної з отриманням допомоги.
Дивіться також інформацію про перебування в Польщі людей, які тікають з України (ваше
перебування в Польщі після перетину кордону буде легальним, польська влада буде
інформувати вас про зміни в законі про легальність вашого перебування).
Регулярно перевіряйте їх, щоб знати, яка зараз ситуація і що ви можете зробити після приїзду
до Польщі.
Повідомте своїх близьких, що після перетину кордону вони можуть отримати допомогу в пунктах
прийому, а громадяни Польщі на кордоні пропонують допомогу в транспорті до інших міст
Польщі та мають при собі речі першої необхідності (їжу, одяг, засоби гігієни та ліки).
У Польщі створені пункти прийому та інформаційні пункти (як на кордоні, так і в інших містах),
куди можуть звертатися громадяни України.
Створено пункти прийому для людей, які не мають житла в Польщі (перелік пунктів
представлений на графіку нижче).
Якщо ви зареєструвалися в пункті прийому, ви можете скористатися програмою допомоги
громадянам України, наприклад, проживання / харчування / медична допомога.
Якщо ви не зареєструвалися в пункті прийому - ви все ще можете перебувати в Польщі на
умовах, описаних у розділі Кордон - необхідні документи та час легального перебування в
Польщі - ваше перебування не є незаконним і реєстрація не є обов'язковою.
Польська влада, однак, заохочує вас реєструватися в пунктах прийому, навіть якщо вам надано
місце, де ви будете перебувати в Польщі. Реєстрація призначена для полегшення подальших
процедур у сфері легалізації перебування, у пункті прийому ви також отримаєте корисну
інформацію про своє перебування в Польщі.
Пункти прийому також будуть створені в інших містах Польщі. Чекаємо інформації з цього
приводу.
Підсумок інформації, наданої польською владою:
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
● Якщо ви втікаєте від збройної агресії Росії проти України, вас приймуть до Польщі.
● Якщо у вас немає місця перебування в Польщі, зверніться до найближчого пункту
прийому.
● У пункті прийому: Ви отримаєте додаткову інформацію про Ваше перебування в Польщі,
Вам нададуть тимчасове житло в Польщі, отримаєте гаряче харчування, напої,
елементарне медичне обслуговування та місце для відпочинку.
● Якщо ви тікаєте від збройного конфлікту в Україні, не хвилюйтеся, що у вас немає
документів на в’їзд до Польщі. Вас приймуть до Польщі. Візьміть із собою найважливіші
документи – внутрішній паспорт, закордонний паспорт (якщо він є), свідоцтва про
народження дітей, які подорожують з вами, медичну документацію.
● Прикордонні переходи також можна перетинати пішки.
● Якщо ви подорожуєте з тваринами - собаки, кішки, тхори повинні мати мікрочіп і
вакцинацію, решта (гризуни, кролики, амфібії, рептилії, декоративні водні тварини,
безхребетні) без обмежень, але рішення буде прийнято при перетині кордону
Національне управління доходів.
● Рішення щодо перевезеного рухомого майна (наприклад, автомобіля) приймає
Національне управління доходів при перетині кордону.
● Польща не має впливу на прикордонні процедури, які застосовуються при перетині
українського кордону.
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ПЕРЕБУВАННЯ В ПОЛЬЩІ
Якщо у вас немає житла в Польщі, ви отримаєте необхідну інформацію в пунктах прийому на
кордоні.
Ви будете мати доступ до польської медичної допомоги.
Якщо ви вже перебуваєте в Польщі, не турбуйтеся про закінчення вашого законного
перебування. Ми подбаємо про те, щоб ваше легальне перебування було продовжено.
Примітка: реєстрація у пунктах прийому не є обов’язковою.
КОНТАКТИ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
Якщо ви не знайшли потрібну інформацію, телефонуйте на гарячу лінію: +48 47 721 75 75.
Якщо вам потрібна інформація про детальні правила перетину кордону, звертайтеся до
прикордонної служби: +48 82 568 51 19.
У найбільших містах Польщі є інформаційні пункти та телефон довіри.
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НАГАДАЙТЕ ПРО ЦЕ СВОЇМ БЛИЗЬКИМ, ЯКІ ХОЧУТЬ ПРИЇХАТИ ДО ПОЛЬЩІ
Перед поїздкою до Польщі нагадайте своїм близьким:
● взяти з собою документи, зазначені в розділі Необхідні документи
● взяти з собою будь-який документ, що посвідчує особу
● якщо ви їдете з України з дитиною - візьміть документ, що посвідчує особу дитини, і про
всяк випадок свідоцтво про народження (свідоцтво про народження полегшує ситуацію,
коли дитина не має документа, що посвідчує особу)
● якщо родичі не мають документів, надати їм інформацію про міжнародний захист або
можливість в'їзду на підставі рішення начальника прикордонної служби
● якщо вашим рідним ніде зупинитися - нагадайте їм, щоб вони йшли до пунктів прийому,
перелік яких можна знайти в розділі Пункти прийому
● додатково надайте інформацію про створені інформаційні пункти для громадян України
в окремих містах (інформацію про це можна знайти в розділі Перелік місць, де ви
знайдете інформацію для людей, які потребують допомоги, в тому числі контактні
пункти) – там вони отримають детальну інформацію щодо можливості легального
перебування в Польщі та його продовження.

ПЕРЕТИН КОРДОНУ ТА ОБМЕЖЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З COVID
Громадяни України при перетині польсько-українського кордону:
звільнені від обов’язку проходити карантин і показання негативного результату тесту на
SARS-CoV-2.
Правова основа:
>>> ст. §2 пункт 45 Постанови РМ від 25 лютого 2022 року про встановлення деяких обмежень,
розпоряджень та заборон у зв’язку з епідемією.

БЕЗКОШТОВНА ПРАВОВА ДОПОМОГА
Нижче ви знайдете корисну інформацію щодо безкоштовної правової допомоги та контактні дані
адвокатів (юристів та нотаріусів), які надають безкоштовну підтримку, наприклад, у сфері
легалізації перебування:
Інформація від польської влади
>>> https://www.gov.pl/web/udsc/bezplatna-pomoc-prawna
Юристи та адвокати для українців, група у Facebook
>>> https://www.facebook.com/groups/prawniczkiiprawnicyukraincom/about
Час юриста
>>> http://czasprawnika.pl/2022/02/25/prawnicy-na-pomoc-ukrainie/
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ПОДОРОЖІ ПОТЯГАМИ ТА АВТОБУСАМИ
Інформація PKP щодо проїзду потягами:
Нагадуємо, що відтепер і до 25 березня 2022 року громадяни України мають безкоштовний
проїзд у 2 класі у вагонах з сидячими місцями для поїздів TLK та IC. Ці поїздки здійснюються на
підставі паспорта або іншого документа, що підтверджує громадянство України.Ці люди можуть
безкоштовно зарезервувати місця для подорожі та отримати квитки, а за їх відсутності вони
можуть подорожувати без бронювання місця.
Якщо громадянин України вже придбав квиток, він може його повернути або обміняти на
безкоштовне бронювання місця. Ми повертаємо гроші за придбані квитки без будь-яких
відрахувань.
Інформація також доступна українською мовою.
Безкоштовне залізничне сполучення також запустило Koleje Dolnośląskie. Безкоштовний проїзд
здійснюється на підставі документа, що підтверджує громадянство України.
Інформація Flixbus щодо подорожей автобусами з Перемишля(Przemyśl) та Жешува(Rzeszów):
Ми запустили безкоштовні поїздки FlixBus для громадян України, які хочуть доїхати до місця
призначення в Польщі з прикордонних міст. На даний момент квитки можна отримати,
звернувшись до нашого співробітника, який доступний до 17:00 на залізничному вокзалі в
Перемишлі (ul. Stefana Czarnieckiego 4, 37-700 Przemyśl, stanowiska 2 i 3).
Ви також можете зробити це онлайн.
Щоб отримати квиток, надішліть заявку на електронну адресу service@flixbus.com.ua, яка
містить:
● тема: UKRAINE (тема необхідна для обробки заявки)
● місце відправлення (Перемишль / Жешув) - пункт призначення, дата та час
відправлення (сполучення необхідно вибрати на сайті: www.flixbus.pl)
● ім'я та прізвище мандрівника
● номер телефону
● адреса електронної пошти (дуже важливо: квиток буде надіслано на вказану адресу).
Після відправки електронного листа на вищезгадану адресу буде згенерована автоматична
відповідь - Flixbus просить вас проігнорувати її та дочекатися контакту з консультантом
(можливо, це займає до кількох годин).
Повну інформацію (також українською) можна знайти на FlixBus Facebook.
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СПИСОК МІСЦЬ, ДЕ МОЖНА ЗНАЙТИ ІНФОРМАЦІЮ ДЛЯ
ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ, ВКЛЮЧАЮЧИ КОНТАКТНІ ПУНКТИ

ЛЮДЕЙ,

ЯКІ

Нижче ви знайдете інформацію про пункти інформації та допомоги в окремих містах Польщі:
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Вроцлав (Wrocław)
>>> https://www.wroclaw.pl/portal/wojna-na-ukrainie-jak-pomoc-zbiorki
Варшава (Warszawa)
>>> https://warszawa19115.pl/-/pomoc-dla-obywateli-ukrainy?redirect=%2F
Тарнув (Tarnów )
>>> https://tarnow.pl/Miasto/Tarnow-dla-Ukrainy-Punkt-Informacyjny
Жешув (Rzeszów)
>>>https://www.erzeszow.pl/pl/2327-rzeszow-dla-ukrainy/49855-informacje-dla-oby
wateli-ukrainy-szukajacych-pomocy-infolinia.html
Кельце (Kielce)
>>>https://www.kielce.eu/pl/aktualnosci/w-kielcach-organizowana-jest-akcja-pomo
cy-poszkodowanym-na-ukrainie-1.html
Гданьск (Gdańsk)
>>> https://ukraina.gdanskpomaga.pl/potrzebuje-pomocy/ oraz
https://ukraina.gdanskpomaga.pl/chce-pomoc/
Гдиня (Gdynia)
>>> h
 ttps://www.gdynia.pl/gdynia-dla-ukrainy,8623 oraz
https://www.gdynia.pl/gdynia-dla-ukrainy,8623/specjalna-gdynska-infolinia-dla-ukr
aincow,563530
Катовіце (Katowice)
>>> https://www.katowice.eu/dla-mieszkańca/katowice-dla-ukrainy
Ченстохова (Częstochowa)
>>>https://www.czestochowa.pl/ukraina-czeka-na-nasza-pomoc (додатково з 28
лютого буде створено інформаційно-контактний пункт для громадян України:
будинок Ратуші 42-217 Ченстохова, вул. Вашингтон 5 (budynek Urzędu Miasta
42-217 Częstochowa, ul. Waszyngtona 5).

Контактні дані до
● Відділу у справах іноземців і
● Відділу у справах громадян та іноземців
ви знайдете в цьому місці. Відділами у справах іноземців керують воєводські управління.
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КОРДОН - необхідні документи та час легального перебування в Польщі
Загальна інформація:
● між Польщею та Україною існує безвізовий режим, який дає право перебувати в Польщі
протягом 90 днів кожні 180 днів. Якщо ви маєте намір перебувати в Польщі тривалий
період, ви повинні подати заявку на отримання відповідного дозволу на проживання під
час вашого законного перебування.
● Через воєнний стан громадяни України (чоловіки) віком від 18 до 60 років не зможуть
виїхати з України – українська влада може дозволити винятки з цього правила, напр. у
разі наявності медичної довідки. Інформацію з цього приводу найкраще отримати в
Україні
● На всіх автомобільних прикордонних переходах з Україною з 25 лютого 2022 року можна
перетинати кордон з Польщею в пішохідному режимі
● Відповідно до положень Закону про іноземців особа, яка перетинає кордон, повинна
мати:
- документи, що підтверджують мету та умови запланованого перебування за
кордоном
- підтвердження наявності коштів на час поїздки та повернення в Україну
- медичне страхування на суму не менше 30 000 євро (у разі в'їзду на підставі
польської національної візи та шенгенської візи)
- якщо кордон перетинає автомобіль: водійські права, документ, що підтверджує
реєстрацію транспортного засобу, страховка транспортного засобу.
За даними ЗМІ, у тому числі з польської прикордонної служби, прикордонники зараз не
вимагають показувати вищезгадані документи.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ
Щоб легально в’їхати та перебувати в Польщі, вам потрібен один із наступних документів:
біометричний паспорт (в рамках безвізового режиму)
На цій основі ви можете перетинати польський кордон і перебувати в Польщі легально протягом
90 днів протягом кожних 180 днів. Якщо ви були в Польщі останні 180 днів - обов'язково
перевірте, скільки днів ви можете перебувати в Польщі !!!
Що робити, якщо у мене немає біометричного паспорта? >>> якщо у вас немає біометричного
паспорта, але у вас є звичайний (діючий) паспорт та (діюча) віза, ви можете перетнути
польський кордон.
Що робити, якщо у мене звичайний паспорт, але без візи? >>> див. розділ Що робити, якщо
документів немає?
національна віза (тип D), шенгенська віза (тип C), видана органом влади Польщі
Перебування є законним відповідно до терміну дії візи та зазначеного в ній терміну
перебування. Після закінчення цього терміну ви можете перебувати в Польщі ще 90 днів на
основі безвізового режиму з дійсним біометричним паспортом.
віза D або C, видана іншою країною Шенгену, або дозвіл на проживання, виданий
іншою країною Шенгену
Перебування є законним протягом 90 днів.
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дозвіл на тимчасове/постійне проживання
Ви можете легально перебувати в Польщі відповідно до умов, зазначених у вашому дозволі.
УВАГА
>>> якщо у вас є свідоцтво про народження дитини, яку ви хочете вивезти до Польщі, візьміть
цей документ з собою про всяк випадок – документ може стати в нагоді в багатьох ситуаціях.

А якщо документів немає?
Якщо у вас немає документів - не хвилюйтеся!
Ви також можете в'їхати до Польщі на підставі:
●

згоди командира прикордонної служби

Оформити згоду можна на перетині кордону – правова основа ст. 32 Польського Закону про
іноземців.
Після отримання згоди ви можете легально перебувати в Польщі до 15 днів. Протягом цього
періоду ви можете подати заяву на отримання дозволу на тимчасове або постійне проживання.
Додаткову інформацію див. у розділі Як продовжити перебування.
За інформацією польської прикордонної служби, командири отримали відповідні дозволи і
процес впуску громадян України до Польщі на підставі згоди начальника прикордонної служби
до Польщі проходить безперебійно.
● заява про міжнародний захист
Куди можна подати заявку:
● при в'їзді до Польщі під час прикордонного контролю (повідомити прикордонника про
бажання подати заяву)
● під час перебування на території Польщі (звітувати в будь-яке відділення або пост
Прикордонної служби)
● через начальника відділення або командира прикордонної застави, що охоплює
територіальну сферу діяльності штабу пункту, що охороняється, ізолятора для
іноземців, слідчого ізолятора чи установи виконання покарань - якщо особа, яка хоче
подати заяву про міжнародний захист, перебування у зазначених місцях.
Посилання на актуальні заяви можна знайти на сайті Управління у справах іноземців.
Міжнародний захист надається через:
1. надання статусу біженця
2. надання додаткового захисту
3. надання притулку
4. надання тимчасової охорони.
УВАГА
>>> у разі подання заяви про міжнародний захист прикордонник зобов'язаний надати іноземцю
допомогу перекладача - співбесіда має бути зрозумілою для обох сторін мовою.
>>> якщо ви подасте заявку, ви не зможете працювати в Польщі перші 6 місяців (?)
>>> Поки розглядається рішення, ви не зможете покинути територію Польщі
>>> під час перетину кордону чітко повідомте, що ви хочете подати заяву на міжнародний
захист
>>> після подачі заяви вас направлять до приймального пункту, де будуть проходити медичні
огляди, і ви зможете подати заяву на соціальну допомогу
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>>> Особа, яка подала заявку, буде направлена до відкритого центру для іноземців, де їй
нададуть проживання, харчування, одноразову матеріальну допомогу (або ваучери на
придбання одягу, взуття), можливість вивчення польської мови та базові навчальні матеріали
>>> після надання міжнародного захисту можна працювати без дозволу.
Польська влада працює над зміною правил в'їзду громадян України до Польщі. Про зміни буде
оголошено найближчими днями. Організації також пропонують на кілька днів відтермінувати
подання заяв громадянами України, наприклад, у сфері дозволу на проживання – процедури
мають бути спрощені.
У зв’язку із запланованим приїздом до Польщі ознайомтесь також з розділом Пункти прийому.
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ЯК ПРОДОВЖИТИ ПЕРЕБУВАННЯ
Якщо ви в'їхали в Польщу на підставі процедур, зазначених у розділі Кордон - необхідні
документи та час легального перебування в Польщі, ви можете подати заяву на продовження
правової підстави вашого перебування.
Термін перебування може бути продовжений на підставі:
● подання відповідної заяви на тимчасове або постійне проживання
Заяву необхідно подати:
● до закінчення терміну легального перебування (вказаних вище в розділі Кордон необхідні документи та час легального перебування в Польщі)
● заява розпочинає процедуру легалізації перебування, яку здійснюють воєводські
управління (компетентні за місцем вашого перебування в Польщі). Контактні дані офісів
можна знайти в Списку місць, де ви знайдете інформацію для людей, які потребують
допомоги, включаючи контактні пункти.
УВАГА
>>> Ви також можете скористатися процедурою продовження безвізового перебування (ще на
90 днів)
>>> Також можна подати заяву на продовження візи, на підставі якої Ви в'їхали в Польщу.
Вищезгадані заяви також подаються до воєводських управлінь.
Для іноземців, яких не можна зобов’язати повернутися в Україну, може застосовуватися
отримання посвідки на проживання з гуманітарних міркувань або дозволу на толерантне
перебування (виданий начальником прикордонної застави).
Посилання на детальні процедури та шаблони форм можна знайти на веб-сайтах Корисне
законодавство та державні сайти.
Чекаємо на інформацію щодо спрощення процедур легалізації перебування – як тільки вони
будуть оголошені, ми додамо інформацію в розділ Інформація про оновлення.

Хто може подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання
Якщо ви плануєте перебувати в Польщі більше 3 місяців, ви можете подати заяву на отримання
дозволу на тимчасове проживання.
Дозвіл видається максимум на 3 роки. Термін дії дозволу може бути меншим, якщо підстава для
звернення за цим дозволом свідчить про виправданість більш короткого перебування.
УВАГА
>>> дозвіл на тимчасове проживання не продовжується - якщо ви хочете залишитися в Польщі,
ви повинні подати заявку на отримання іншого дозволу
>>> до закінчення терміну дії дозволу на тимчасове проживання ви повинні залишити Польщу,
якщо ви не отримаєте інший документ, що дозволяє легальне перебування (наприклад, інший
дозвіл на тимчасове проживання, дозвіл на постійне проживання).
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Хто може подати заяву на отримання єдиного дозволу на тимчасове проживання та
роботу
Якщо ви маєте намір залишитися в Польщі та працювати більше 3 місяців, ви можете подати
заявку на отримання дозволу на тимчасове проживання та роботу. Один дозвіл дозволить і
легально перебувати на території Польщі, і працювати.
Які умови повинні бути виконані:
● наявність медичного страхування - фінансується з державних коштів (Національний
фонд охорони здоров'я) або приватного (страховий поліс), яке покриває витрати на
лікування в Польщі
● ваш роботодавець повинен гарантувати, що:
- - Ваша винагорода не буде нижчою за оплату праці працівників, які виконують роботу
порівнянного виду або на порівнянній посаді, з однаковим робочим часом
- Ваша місячна винагорода не буде нижчою за мінімальну винагороду за роботу,
незалежно від кількості робочих годин та виду правовідносин, що лежать в основі
роботи (у 2022 році мінімальна винагорода за роботу становить 3010 злотих брутто,
тобто 2363 злотих нетто, і мінімальна погодинна ставка 19, 70 злотих, тобто 13,91
злотих нетто)
● неможливо задовольнити потреби в кадрах на місцевому ринку праці (тест ринку праці,
який у деяких випадках виключається)
● якщо ви хочете працювати за регульованою професією, наприклад, як лікар, ви повинні
відповідати умовам, визначеним для цієї професії в польському законодавстві
● виконання роботи за професією, бажаною для польської економіки, якщо ви маєте
професійну кваліфікацію, необхідну для виконання роботи за цією професією (перелік
професій зазначено в Розпорядженні ).

Хто може подати заявку на отримання дозволу на постійне проживання (картка
постійного проживання)
Загальна інформація:
● рішення про видачу дозволу видається на невизначений строк
● дозвіл дає право працювати в Польщі без необхідності отримувати додаткові документи
● дозвіл дає вам право на поїздку в інші країни Шенгенської зони - однак перебування не
може перевищувати 90 днів на кожні 180 днів, якщо ви не намагаєтеся легалізувати своє
перебування в цій країні на умовах, що застосовуються в цій країні.
Ви можете подати заяву на отримання дозволу на постійне проживання, якщо:
● ви є дитиною іноземця, який має дозвіл на постійне проживання або дозвіл на
проживання довгострокового резидента ЄС у Польщі та перебуває під його батьківською
опікою і якщо:
- ви народилися після того, як ваші батьки отримали дозвіл на постійне
проживання в Польщі або дозвіл на проживання довгострокового резидента ЄС,
або
- ви народилися протягом терміну дії дозволу на тимчасове проживання, наданого
одному з батьків, або періоду перебування батьків у Польщі на підставі згоди на
перебування з гуманітарних міркувань або згоди на толерантне перебування або
у зв’язку з наданням батькам статус біженця або надання додаткового захисту
● ви дитина громадянина Польщі і перебуваєте під його батьківською опікою
● ви особа польського походження і маєте намір оселитися в Польщі назавжди
● ви перебували в шлюбі, визнаному польським законодавством, укладеному з
громадянином Польщі протягом принаймні 3 років до подачі заяви на отримання
дозволу на постійне проживання і безпосередньо перед поданням цієї заяви, ви
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●
●
●
-

●
●
●

проживали в Польщі безперервно протягом принаймні 2 років на на підставі дозволу на
тимчасове проживання, виданого на підставі шлюбу з громадянином Польщі або на
підставі отримання статусу біженця, додаткового захисту чи згоди на перебування з
гуманітарних міркувань
ви стали жертвою торгівлі людьми і:
проживали в Польщі безпосередньо до подачі заяви протягом щонайменше 1 року на
підставі дозволу на тимчасове проживання, виданого іноземним жертвам торгівлі
людьми, і
співпрацювали з правоохоронними органами у кримінальному провадженні та
у вас є обґрунтовані побоювання щодо повернення до країни походження, що
підтверджує прокурор, який веде провадження.
безпосередньо перед подачею заяви ви проживали в Польщі безперервно протягом
принаймні 5 років на підставі статусу біженця, додаткового захисту або згоди на
перебування з гуманітарних причин
безпосередньо перед подачею заяви, ви проживали в Польщі безперервно протягом
принаймні 10 років на підставі дозволу на толерантне перебування, наданого у разі:
якщо вас можуть вимагати повернутися лише до країни, де: право на життя, свободу та
особисту безпеку було б під загрозою, або ви можете бути піддані тортурам чи
нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, або
примушеним працювати чи позбавленим права право на справедливий суд або бути
покараним без будь-якої правової підстави
вас можуть зобов’язати повернутися лише в ту країну, до якої це неприпустимо на
підставі рішення суду або через рішення міністра юстиції про відмову у видачі іноземця.
у вас є дійсна карта поляка і ви маєте намір оселитися в Польщі назавжди
Вам надано притулок у Польщі
у вас є джерело стабільного та регулярного доходу та безпосередньо перед подачею
заявки ви безперервно перебували в Польщі щонайменше 4 роки на підставі дозволу на
тимчасове проживання, виданого у зв’язку з виконанням роботи за професією, бажаною
для польської економіки ( перелік професій зазначений у Розпорядженні).

Положення про заяви про легалізацію перебування під час епідемії вірусу SARS CoV-2
(Covid)
Він вносить зміни у сферу продовження термінів легального перебування або подання заяви
про легалізацію перебування. Загальне правило полягає в тому, що ці терміни подовжуються до
кінця 30-го дня після відкликання загрози епідемії або епідемії в Польщі.
Повідомляємо, що в Польщі триває стан епідемічної загрози.
Деталі цих дат можна знайти нижче.
Подовження законності перебування
Продовження терміну дії національних віз та дозволів на тимчасове проживання
Якщо останній день вашого законного перебування на підставі:
● національна віза або
● дозвіл на тимчасове проживання
припадає на період епідемічної загрози або стану епідемії, цей строк продовжується згідно із
законом до 30-го дня після дати відкликання останнього застосовуваного стану.
Щодо:
● національної візи – нова візова наклейка не наклеюється на ваш проїзний документ
● дозвіл на тимчасове проживання - не потрібно звертатися за офіційним підтвердженням
дійсності дозволу.
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Короткострокові дозволи на проживання
Якщо в день, з якого було вперше оголошено стан епідемічної загрози, тобто з 14 березня 2020
року, ви перебували в Польщі на підставі:
● Шенгенські візи
● візи, виданої іншою країною Шенгенської зони
● вид на проживання, виданий іншою державою Шенгену
● у рамках безвізу
● довгострокова віза, видана іншою державою-членом ЄС, яка не є шенгенською
державою, якщо відповідно до положень законодавства Європейського Союзу вона дає
право перебувати в Польщі
● дозвіл на проживання, виданий іншою державою-членом Європейського Союзу, яка не
є державою Шенгену, якщо відповідно до положень законодавства Європейського Союзу
вона дає право перебувати в Польщі,
Ваше перебування в Польщі вважається законним з дня, наступного за днем, коли ваше
законне перебування закінчилося на одній із вищевказаних підстав, до 30-го дня після
скасування стану епідемічної загрози чи епідемії.
Вищезазначені особи мають право працювати в Польщі, якщо вони мають:
● дійсний дозвіл на роботу або дійсний дозвіл на сезонну роботу
● декларація про доручення виконання роботи
Продовження термінів подання заяв, пов’язаних з перебуванням
Якщо кінцевий термін подання заявки:
● для отримання посвідки на тимчасове проживання
● для продовження шенгенської або національної візи
● для надання іншої посвідки на тимчасове проживання з метою виконання роботи в
рамках внутрішньокорпоративного переміщення
● для отримання дозволу на тимчасове проживання з метою використання
довгострокової мобільності
● для надання посвідки на постійне проживання
● для продовження терміну перебування за безвізовим режимом,
припадає на стан епідемічної загрози чи стану епідемії, цей строк продовжується до 30-го дня
після дати скасування стану епідемічної загрози чи стану епідемії. Якщо ви подасте заяву
протягом цього терміну, ваше перебування до подачі заяви також вважатиметься законним.
Продовження терміну дії документів
Під час стану епідемічної загрози або стану епідемії термін дії продовжено:
● тимчасового посвідчення особи іноземця
● карти на проживання члена сім'ї громадянина ЄС, документів, що підтверджують право
на постійне проживання, та карти постійного проживання члена сім'ї громадянина ЄС
● Польських документів, що посвідчують особу іноземця
● документів «дозвіл на толерантне перебування»,
до кінця 30-го дня після скасування стану епідемічної загрози або стану епідемії.
Корисну інфографіку щодо продовження юридичної основи перебування в Польщі через
поточний стан епідемії можна знайти тут.
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Робота в Польщі
Як громадянин України, ви можете легально працювати в Польщі, якщо відповідаєте наступним
умовам:
● у вас є документ, що дозволяє вам працювати на польському ринку праці
● у вас є дозвіл на проживання з правом на роботу (наприклад, відповідна віза або дозвіл
на проживання)
● Ви виконуєте роботу на умовах дозволу на роботу або декларації про доручення тільки
для роботодавця, зазначеного в документі
● ви уклали з роботодавцем відповідний трудовий договір.
Це означає, що наразі громадянин України не може влаштуватися на роботу в Польщу без
отримання законної підстави.
Документи, які дозволяють громадянину України працювати в Польщі:
● дозвіл на роботу (тип A, B, C, D і E) - роботодавець звертається за ним до
компетентного воєводи. Дозвіл на роботу до 3 років (у разі отримання дозволу типу В,
коли іноземець виконує функції в правлінні юридичної особи, в якій працює більше 25
осіб, він може бути виданий на строк до 5 років)
● дозвіл на сезонну роботу (тип S) - роботодавець звертається за ним до компетентного
старости (повітового управління праці). Дозволяє працювати за підкласами, визнаними
сезонними (у галузях сільського господарства, садівництва, туризму), до 9 місяців у
календарному році
● декларація про доручення роботи іноземцю - подається роботодавцем у повітовому
бюро праці. Він дозволяє громадянину однієї з 6 країн: Республіки Вірменія, Республіки
Білорусь, Республіки Грузія, Республіки Молдова, Російської Федерації та України
працювати в Польщі протягом 24 місяців без необхідності отримання дозволу на роботу.
● дозвіл на тимчасове проживання та роботу – іноземець, який вже легально перебуває в
Польщі, звертається за ним до воєводи, уповноваженого на перебування іноземця. Це
дає вам право працювати і перебувати на території Польщі одночасно.
Якщо строки, на які видано вищезазначені дозволи, закінчуються під час епідемічної загрози чи
епідемії, їх строк за законом продовжується до 30-го дня, після скасування стану епідемії чи
епідемічної загрози.
УВАГА
>>> якщо ви подали заяву про міжнародний захист - ви не можете працювати в Польщі
протягом 6 місяців з моменту подачі заяви
>>> Згідно з прес-релізом від 27 лютого - Єврокомісія запропонує зміни до закону про біженців з
України, які, згідно з повідомленням, матимуть права, подібні до громадян Європейського
Союзу, щонайменше на рік, з урахуванням місцевих правових систем у сфері: права на працю,
соціального та медичного обслуговування, доступу до соціального житла та освіти (зміни ще не
набули чинності)
>>> також існує спеціальна візова програма для ІТ-спеціалістів під назвою Poland.Business
Harbour. Більше інформації на цю тему (також українською) можна знайти тут.
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Що робити, якщо ви хочете взяти з собою домашню тварину
У Польщі наразі діє тимчасовий порядок переміщення тварин з України до Польщі особами, які
не мають повного комплекту ветеринарних документів. Це означає, що зазначених тварин
простіше транспортувати до Польщі.
Основна інформація
Формальні умови переміщення тварин:
● правильне маркування мікрочіпа
● вакцинація проти сказу, яка ще є дійсною
● проведення поточного серологічного тесту для визначення титру антитіл проти сказу
● наявність дійсного паспорта тварини, виданого в одній із держав-членів ЄС, або
сертифіката про стан здоров’я відповідно до зразка, визначеного законодавством ЄС.
Тварини (собаки, кішки, тхори), переміщені під час військового конфлікту, не потребують
серологічного дослідження на титр антитіл проти сказу.
Мінімальна вимога для перевезення тварини в ЄС:
● маркується мікрочіпом, супроводжується документом, що підтверджує проведення
вакцинації проти сказу, не раніше ніж за 12 місяців до дати переміщення. Повинна бути
можливість перевірити ідентичність тварини, тобто пов’язати вакцинацію з маркуванням.
Будь-який мандрівник, чия тварина не відповідає одній або кільком вимогам щодо перевезення,
має заповнити декларацію (посилання на шаблони документів можна знайти
нижче).
Якщо ви вкажете адресу місця перебування тварини в Польщі:
● Ваша
декларація
передається
територіально
уповноваженому
повітовому
ветеринарному лікарю разом з документом, що містить рішення повітового
ветеринарного лікаря, компетентного за місцем перетину зовнішнього кордону ЄС.
● тварина буде в ізоляції
● необхідно буде: маркування тварини (якщо мікрочіп відсутній або нерозбірливий),
вакцинація проти сказу (якщо вакцинація не підтверджується документально або
недійсна), забір крові для серологічного дослідження для визначення рівня антирабічних
антитіл, проведений затвердженою лабораторією
● після отримання результату серологічного дослідження, за яким рівень антитіл
підтверджує набутий імунітет, тварину випускають з ізоляції та видають документи, що
підтверджують відповідність вимогам.
Якщо ви не можете вказати адресу перебування тварини в Польщі:
● офіційний ветеринарний лікар маркує та вакцинує тварину за місцем тимчасового
перебування тварини.
УВАГА
>>> витрати, пов'язані з вищезазначеними діями, покриваються з державного бюджету.
Більш детальну інформацію, включаючи шаблони документів, можна знайти на веб-сайті
Головної ветеринарної інспекції.
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Корисне законодавство та державні сайти
Тут ви знайдете основні нормативно-правові акти та місця, де була опублікована важлива для
громадян України інформація:
Закон щодо іноземців
Постанова Ради Міністрів від 25 лютого 2022 року про встановлення окремих обмежень,
розпоряджень та заборон у зв’язку з епідемією
Зразки документів щодо легалізації перебування
Корисна інформацію для громадян третіх країн (в тому числі України), наприклад, щодо
легалізації перебування, також можна знайти на сайті Управління у справах іноземців
Урядовий інформаційний портал для українців
Закон про надання захисту іноземцям на території Республіки Польща
Закон про сприяння зайнятості та інститути ринку праці
Інформацію про працевлаштування іноземців можна знайти на praca.gov.pl (також
українською мовою), у вкладці Для іноземців
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