ЮРИДИЧНИЙ ДОВІДНИК ДЛЯ УКРАЇНЦІВ У ПОЛЬЩІ
1.

Офіційний сайт Польщі для громадян України, які подорожують до Польщі
Польський уряд публікує тут інформацію, що стосується громадян України:
https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

2.

Легальний в'їзд до Польщі та легальне перебування в Польщі
Як громадянин України, ви можете в'їхати до Польщі на основі:
•

безвізовий режим на підставі біометричного паспорта;

•

національна віза (D) або шенгенська віза (C);

•

довгострокова віза або посвідка на проживання, видана іншою
державою Шенгенської угоди;

•

згода, видана Головнокомандувачем польської прикордонної служби,
надана при перетині кордону;

•

дозвіл на тимчасове проживання, дозвіл на постійне проживання або
дозвіл на проживання довгострокового резидента ЄС та дійсну карту
проживання;

•

заява про надання міжнародного захисту , подана в пункті пропуску
польського кордону (форми доступні на кордоні).

При перетині кордону з польської сторони потрібно вказати адресу, де ви будете
перебувати - в іншому випадку вас направлять в центри прийому в Польщі.
Останні зміни: як громадянин України, наразі вам не потрібна віза для в'їзду до
Польщі. Також з 25 лютого 2022 року польська влада не вимагає від громадян
України довести наявність достатньо коштів для фінансування свого
перебування в Польщі. В даний час всі польські пункти пропуску в Дорогуську,
Корчові, Гребенні, Медиці, Будомєжі, Кросцієнку, Зосіні та Долгобичуві
відкриті.
3.

Позачерговий в'їзд без паспорта
Якщо у вас немає жодного з перерахованих вище документів, ви можете подати
заяву про згоду на в'їзд на територію Польщі від головнокомандувача польської
прикордонної служби. На підставі такої згоди, наданої Головнокомандувачем
польської прикордонної служби, ви можете легально перебувати в Польщі до 15
днів. Не пізніше п'ятнадцятого дня, щоб легально залишитися в Польщі,
необхідно подати заяву про надання посвідки на тимчасове проживання, або в
разі відповідності критеріям надання посвідки на постійне проживання.

4.

Вхід з дітьми
Як правило, діти громадян України також повинні мати дійсні документи для
в'їзду до Польщі. Дитина, під опікою дорослого, може в'їхати до Польщі на
підставі:
•

посвідчення особи (у випадку, якщо дитині більше 16 років),

•

Паспорт

•

свідоцтво про народження.

Рекомендується взяти з собою всі відповідні документи, що стосуються вашої
дитини, особливо ті, що стосуються стану здоров'я, щеплень і т.д.
Якщо дитина виїжджає з України без одного з батьків, рекомендується взяти
письмову згоду другого з батьків на виїзд з країни (якщо це можливо, підписану
перед нотаріусом).
За запевнення польського уряду, Польща не допустить ситуації, коли
українській дитині, яка подорожує до Польщі з батьками без документів ,
заборонено в'їзд до Польщі.
5.

Вхід з тваринами
За загальним правилом, такі тварини, як собаки і кішки, що перетинають кордон,
повинні бути мікрочіповані і вакциновані, інші (гризуни, кролики, земноводні,
рептилії, декоративні водні тварини, безхребетні) можуть в'їжджати в Польщу
без обмежень, але в кожному випадку рішення буде прийматися польською
владою при перетині кордону.

6.

Термін легального перебування в Польщі
Термін вашого законного перебування залежить від того, на підставі чого ви
в'їхали до Польщі. Якщо ви в'їхали до Польщі на основі:
•

безвізовий режим з біометричним паспортом - ваше законне
перебування триває до 90 днів;

•

національна віза або шенгенська віза, видана польським органом влади
- ваше перебування є законним відповідно до терміну дії візи та терміну
перебування в ньому; після закінчення терміну перебування на підставі
національної візи ви можете продовжити безвізове перебування на
термін до 90 днів з біометричним паспортом;

•

віза з позначкою D або C, видана іншою державою Шенгенської угоди,
або дозвіл на проживання, виданий іншою державою Шенгенської
угоди - ваше законне перебування триває до 90 днів;

•

за згодою Командувача прикордонної служби - ваше законне
перебування триває 15 днів.

Якщо ви хочете продовжити своє законне перебування, ви можете подати заяву
на надання дозволу на тимчасове проживання або дозволу на постійне
проживання (за умови, що ви відповідаєте критеріям - будь ласка, дивіться
розділ 6 нижче). Ви повинні зробити це в останній день вашого легального
проживання не пізніше. Ця заявка повинна бути подана в воєводське управління
в місті в залежності від вашого місця перебування, найближчими до кордону є
наступні офіси:
•

Підкарпатське воєводство: Підкарпатське воєводство в Жешуві,
вул.Грюнвальдзька, 15, 35-959 Жешув (Підкарпатське воєводське
управління в Жешуві, Грюнвальдзька 15, 35-959 Жешув)
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•

Люблінське воєводство: Люблінське воєводство в Любліні, вул.
Спокожна, 4, 20-914 Люблін (Люблінське воєводство в Любліні, вул.
Спокожна, 4, 20914 Люблін-)

Останні зміни: польський уряд запевняє, що перебування громадян України
буде юридично продовжено, але деталі поки невідомі.
7.

Надання посвідки на проживання

7.1

Загальні принципи процедури надання посвідки на проживання в Польщі
•

Заяву на отримання посвідки на проживання необхідно подати особисто
до воєводи (див. вище контактні дані найближчого кордону),
компетентного за місцем вашого проживання в останній день вашого
легального перебування в Польщі не пізніше.

•

При подачі заяви на отримання посвідки на проживання потрібно
надати свої відбитки пальців. Будь-яка відмова зробити це призведе до
відмови воєводи продовжувати вашу справу.

•

Заява на отримання посвідки на проживання подається за спеціальною
формою, доступною на офіційному сайті Управління у справах
іноземців та на офіційних сайтах воєводських управлінь. Паперові
форми доступні в воєводському офісі, в якому ви подасть свою анкету.
Наразі форми заявки доступні англійською мовою. Можливо, вам
доведеться звернутися за допомогою до офіцерів або друзів.

•

До кожної аплікацій необхідно: (i) додати 4 фотографії; (ii) пред'явити
проїзний документ для перевірки (в особливо обґрунтованому випадку,
коли ви не маєте дійсного проїзного документа і не маєте можливості
придбати такий документ, ви можете пред'явити інший документ, що
підтверджує вашу особу); (iii) документи, що підтверджують мету
вашого перебування в Польщі; (iv) підтвердження оплати за видачу
дозволу.

•

У переважній більшості випадків ви повинні додатково пред'явити
документи, що підтверджують, що у вас є: (i) джерело стабільного і
регулярного доходу, достатнього для покриття витрат на проживання
для себе і кожного з членів вашої сім'ї, які є вашими утриманцями (для
однієї людини - нетто 701 злотих / місяць, для сім'ї - нетто 528 злотих /
місяць на людину); (ii) документи, що підтверджують, що ви є
власником медичного страхування або підтвердження страховиком
витрат на лікування на території Республіки Польща, наприклад
страхування працівника, добровільне медичне страхування в
Національному фонді охорони здоров'я або комерційне медичне
страхування; 3) забезпечене житло.

•

Якщо ви подали заяву на отримання дозволу на проживання під час
вашого законного перебування в Польщі і за умови, що ваша заявка не
містила формальних дефектів або такі дефекти були усунені в належний
час, воєвода розміщує штамп у вашому паспорті, що підтверджує, що
заявка на дозвіл на проживання подана належним чином, а ваше
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перебування в Польщі є законним з дня подання заяви до дня прийняття
остаточного рішення у вашому випадку.
7.2

7.3

Посвідка на тимчасове проживання
•

Посвідка на тимчасове проживання надається на термін від 3 місяців до
3 років.

•

Посвідка на тимчасове проживання видається або може бути видана для
цілей , пов'язаних з вашою роботою або підприємницькою діяльністю в
Польщі або для членів сім'ї польських громадян або в силу інших
обставин, що вимагають короткострокового проживання.

Посвідка на постійне проживання
Дозвіл на постійне проживання буде надано, якщо ви:

7.4

•

дитина іноземця, яка отримала дозвіл на постійне проживання або
довгостроковий резидент - дозвіл ЄС;

•

дитина громадянина Польщі, яка залишається під її батьківським
керівництвом,

•

особа польського походження або власник Карти Поляка і має намір
постійно проживати в Польщі;

•

чоловік /дружина громадянина Польщі, і цей шлюб визнається
польським законодавством, принаймні за 3 роки до дати подачі заяви і
безпосередньо до подачі заяви ви постійно проживали в Польщі
протягом не менше 2 років на підставі дозволу на тимчасове
проживання, наданого у зв'язку з шлюбом з цим громадянином Польщі
або через надання статусу біженця або допоміжного захисту або
проживання. дозвіл з гуманітарних причин;

•

жертва торгівлі людьми і перебувала в Польщі протягом певного
періоду часу і співпрацювала з правоохоронними органами в
кримінальному провадженні і боїться повернення до своєї країни;

•

проживають у Польщі безпосередньо до подачі заяви, безперервно
протягом не менше 5 років щодо надання статусу біженця або
допоміжного захисту або дозволу на проживання з гуманітарних причин
або 10 років на підставі толерантного дозволу на проживання або ви
отримали притулок у Польщі.

Дозвіл на тимчасове/постійне проживання буде відхилено, якщо, наприклад:
•

ви вводите вас до Шенгенської інформаційної системи як особа із
забороненим в'їздом;

•

ви внесений до списку іноземців, перебування яких на території
Республіки Польща є небажаним (наприклад, засуджено за допомогою
остаточного та не апеляційного судового рішення у конкретних
випадках);
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•

ви подали заяву, що містить неправдиві персональні дані або
неправдиву інформацію, або долучитеся до документів, що містять такі
дані або інформацію.

8.

Дозвіл на роботу в Польщі

8.1

Декларація про намір довірити роботу іноземцю
Перший і найпростіший варіант - так звана спрощена процедура. Роботодавець
повинен подати заяву до відповідного Повітської служби праці про намір
довірити роботу іноземцю. При цьому термін виконання робіт буде законним
протягом 6 місяців. Для того, щоб подати цю декларацію, український працівник
повинен мати так зване право власності на проживання, яке
-

віза (крім туристичної візи),

-

посвідка на тимчасове проживання,

-

віза або посвідка на проживання, видана іншою країною Шенгенської
зони,

-

подача заяви на тимчасове або постійне проживання (підтверджується
штампом в паспорті).

Таким чином, просте подання заяви про тимчасове (або постійне)
перебування легалізує перебування громадянина України в Польщі в
період з дня подання заяви до остаточного рішення про тимчасовий (або
постійний) дозвіл на перебування.
Заява про намір довірити роботу іноземцю повинна супроводжуватися
додатковою заявою щодо чистої судимості іноземця.
8.2

Дозвіл на роботу для іноземця
Продовжити роботу можна після 6 місяців. Для цього суб'єкт господарювання,
який вводить в експлуатацію роботу, повинен до закінчення терміну роботи,
зазначеного в заяві, подати заяву на отримання дозволу на роботу для іноземця,
на який поширюється заява, але робота повинна бути в тому ж положенні, на
підставі трудового договору і робота повинна була тривати не менше 3 місяців
на підставі заяви. При дотриманні цих умов робота між закінченням терміну дії
заяви і видачею рішення про дозвіл на роботу буде законною.

8.3

Доступні додаткові опції для ІТ-фахівців. Для отримання додаткової інформації
дивіться: IT-спеціаліст - Poland.Business Harbour (українська) - Gov.pl сайт
(www.gov.pl)

9.

Доступ до системи охорони здоров'я в Польщі та приватної медичної
допомоги в Польщі

9.1

Загальні правила
Особи, на яких поширюється загальне (обов'язкове або добровільне) медичне
страхування, мають право користуватися медичними послугами, що
фінансуються з державних коштів, на тій же основі, що і громадяни Польщі.
Якщо ви легально працевлаштовані в Польщі, ви будете обкладатися
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універсальним обов'язковим страхуванням, і ваш роботодавець повинен
виконати всі формальності, щоб зареєструвати вас як бенефіціара цієї страховки.
9.2

Добровільне страхування
У Польщі ви також можете отримати безкоштовне лікування, сплативши
власний добровільний внесок медичного страхування. Умовою добровільного
страхування є проживання на території Польщі.
Добровільне страхування призначене для тих, хто не є:

9.3

•

обов'язкове страхування,

•

член сім'ї застрахованої особи,

•

загальною системою медичного страхування в одній з країн ЄС або
Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ).

Біженців
У Польщі можуть бути отримані різні форми міжнародного захисту: статус
біженця, додатковий захист, притулок, дозвіл на толерантне перебування та
тимчасовий захист. ). Під час процедури надання статусу біженця іноземець має
доступ до медичних послуг у тому ж обсязі, що й застраховані особи. Витрати
на охорону здоров'я несе Державне казначейство, а пільги надаються у всіх
центрах для біженців (з урахуванням базової медичної допомоги) та медичних
установах, які за контрактом перебувають за контрактом начальника Управління
у справах іноземців (щодо діагностичних тестів, спеціалізованої допомоги та
госпіталізації). Для того, щоб мати доступ до діагностичних тестів,
спеціалізованої допомоги або стаціонарного лікування, іноземці повинні
отримати направлення від лікаря, який працює в центрі для біженців.

9.4

Винятки та заплановані дії МОЗ
Ситуація динамічна. 25 лютого 2022 року міністр охорони здоров'я повідомив,
що планується надати українцям доступ до польської державної медичної
допомоги. Роботи над законопроектом тривають. Водночас 25 лютого 2022 року
українським особам, які перетинають кордон, була передбачена можливість
вакцинації від COVID-19.
Крім того, медичні заклади Підляського, Люблінського та Підкарпатського
воєводств готові приймати та надавати безкоштовну медичну допомогу
біженцям війни з України. Директори лікарень і станцій швидкої допомоги в цих
воєводствах підтвердили, що їх заклади готові прийняти всіх, хто потребує
госпіталізації або медичної допомоги.

9.5

Платна медична допомога
Іноземці можуть отримати медичну допомогу за додаткову плату. У Польщі ви
можете знайти кілька приватних медичних установ, включаючи наступні
ланцюжки:
Медікавер https://www.medistore.com.pl/pakiety-medyczne
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Enel-med

https://cm.enel.pl/ubezpieczenia/dla-ciebie/opieka-medyczna-dlaciebie/?utm_source=enelpl&utm_medium=www&utm_id=abonamentymedyczne&_ga=2.159442622.2025607987.1645784049983629993.1645784049&_gac=1.209514022.1645785263.EAIaIQobChMIlrCG6dGa9gIVx
gh7Ch3JPQNyEAAYASAAEgLoq_D_BwE

Люкс

Мед

ukrainy.html

-

https://www.luxmed.pl/dla-pacjentow/aktualnosci/pakiet-pomoc-dla-

ПОЛМЕД - https://polmed.pl/opieka-medyczna/
10.

Відповідні органи влади та негайна допомога після перетину кордону
До дати підготовки цього посібника Польща організувала 8 пунктів прийому
(пунктів прийому) поблизу польсько-українського кордону. У пунктах прийому
вам буде надана базова медична допомога, харчування, відпочинок та необхідна
інформація щодо оформлення та легалізації вашого перебування в Польщі.
Адреси пунктів прийому вказані нижче. QR-код забезпечує пряму локалізацію
на Картах Google. Незабаром відкриються нові пункти прийому.
Любельське воєводство (Воєводзьдво Любельське)
Об'їстовий палац Суходольського, вул.Паркова, 22-175 – садиба

Транскордонна культурно-оздоровча база, вул. Spółdzielcza, 8, 22-540
Долгобичув (Прикордонна культурна та рекреаційна база, вул. Кооперативна,
8, 22-540 Долгобичув)

Шкільний комплекс у Городлі, вул. Пілсудського, 58, 22-523 Городло (Шкільний
комплекс у Городлі, Пілсудського 58, 22-523 Городло)
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Початкова школа в Любиці Кролевській (задня частина спортивного залу),
вул.Яна III Собеськего, 22-680 Любича Крулевська (Початкова школа в Любиці
Кривській (об'єкти спортивного залу), вулиця Яна III Собеського, 22-680
Любича Крулевська)

Муніципальний центр спорту та відпочинку в Хелмі - вулиця Гранічна, 2А, 22100 Хелм (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie - вул. Graniczna 2A, 22100 Chełm)
Громадський спортивний та оздоровчий центр – вулиця Цельчука 2, 22-500
Грубешув (Спортивно-оздоровча база Грубешув - вул. Цельчука 2, 22-500
Грубешув)
Спортивно-оздоровча база - Алея Спортова 8, 22-600 Томашув Любельський
(Ośrodek Sportu i Rekreacji - Алея Спортова 8, 22-600 Томашув Любельський)
Підкарпатське воєводство (Підкарпатське воєводство)
Загальна кімната, Корчова 155, 37-552 Корчова (Свєтліца, Корчова 155, 37-552
Корчова)
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Спортивний зал - Медика 285, 37-732 Медика (Спортивний зал - Медика 285, 37732 Медика)

Початкова школа в Кровайці Сама 183, 37-625 Кроуіца Сама (Початкова школа
в Кровайка Сама 183, 37-625 Кроуіка Сама)

Колишня початкова школа в Лодині, Лодина 41, 38-700 Устрзики Доліне
(Колишня початкова школа в Лодині, Лодина 41, 38-700 Устрзики Долне)

Торгово-складський центр Корчова Долина - Київський зал - Млини 90, 37-552
Млини (Торгово-складський центр Корчова Долина - Київський зал - Млини 90,
37-552 Млини)
Залізничний вокзал Перемишля, Площа Легіонува 1, 37-700 Перемишль
(Залізничний вокзал Перемишля, 1 Площа Легіонува, 37-700 Перемишль)
Долносльоське воєводство (Нижньосілезьке воєводство)
Вулиця Віттіга 4, Вроцлав (Вроцлав Віттіга 4)
Куявсько-Поморське воєводство (Куявсько-Поморське воєводство)
Готель Коперник, вул.Воля Замкова, 16, Торунь (Готель Коперник, Торунь, Воля
Замкова, 16)
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Вулиця Зигмунта Августа 20, Бидгощ (Зигмунта Августа 20, Бидгощ)
Любуське воєводство (Воєводзьtwo Любуське)
Любуське воєводство в Гожуві Великопольському, Ягеллончика 8, 66-400 Гожув
Великопольський (Любуське воєводство в Гожуві Великопольського,
Ягеллончика 8, 66-400 Gorzów Wlkp. )
Лодзьке воєводство (Лодзь воєводство)
Будинок культури Лодзі, трагутта 18, Лодзь (Лодзь Будинок культури,
Траугутта 18, Лодзь)
Малопольське воєводство (Малопольське воєводство)
Головний залізничний вокзал Кракова при вході на четверту платформу від кас,
вулиця Павлія, 31-154 Краків (Краків, Головний залізничний вокзал, на вході до
четвертої платформи з кас, вулиця Павлія, 31-154 Краків)
Мазовецьке воєводство (Мазовецьке воєводство)
Залізничний вокзал Варшава-Західна, Єрозолімське 142, Варшава (Дворжец
Варшава Західня, Аль Єрозолімське 142, Варшава)
Опольське воєводство (Воєводзьдво Опольське)
Студентський будинок "Сократ", вул.Малопольська 22, 45-301 Ополе
(Студентський дім "Сократ", Малопольська 22, 45-301 Ополе)
Підляське воєводство (Підляське воєводство)
Готельний комплекс JARD "Над Залевем", вул. Білостока 94-98, 16-010
Васількув (Готельний комплекс JARD "Над Залевем", Білостока 94-98, 16-010
Васількув)
Поморське воєводство (Воєводзьдво Поморське)
«Скаутський дім», вулиця За мурамі 2/10, Гданськ (Дом Гарцерза, За мурамі
2/10, Гданськ)
Сілезького воєводство (Сілезького воєводство)
КАРІТАС, Віта Ствоша 10 Street, 40-042 Катовіце (КАРІТАС, Вулиця Віта
Ствоша 10, 40-042 Катовіце)
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Свєнтокшиське воєводство) (Свєнтокшиське воєводство)
Свєнтокшиське воєводське управління в Кельце, Проспект Вікува Кельце 3
(Свєнтокшиське воєводське управління в Кельце, Проспект Вікува Кельце 3)
Вармінсько-Мазурське воєводство (Вармінсько-Мазурське воєводство)
вул. Незалежність 53/55, Ольштин (Незалежність 53/55, Ольштин)
Великопольське воєводство (Великопольське воєводство)
Познанський міжнародний ярмарок, вулиця Ґлогавська
(Познанський міжнародний ярмарок, Ґлоґовська 14, Познань)

14,

Західно-Поморське воєводство (Західно-Поморське воєводство)
провулок Піасті, Щецин
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Познань

