ПЕРЕБУВАННЯ Й РОБОТА НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛЬЩІ
ПОРАДНИК ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ
ДО ЧАСУ ВХОДУ В
ЖИТТЯ
ПОЛОЖЕНЬ
"СПЕЦЗАКОНУ”

Через ситуацію в Україні, спричинену збройним нападом
Російської Федерації, багато громадян України вирішують
перетнути державний кордон Республіки Польща, щоб знайти
притулок перед війною.
Після перетину кордону українські біженці опиняються у
скрутному становищі через незнання мови та правил, що діють
у Польщі. Часто цю ситуацію погіршуює дуже швидийі темп
виїзду з України.
Тому ми підготували посібник для громадян України, який
наближує
питання
перетину
кордону,
легалізації
перебування в Польщі та способи отримання відповідних
дозволів, необхідних для роботи в Польщі.
Цей посібник є першим із серії практичних посібників для
наших гостей з України.
Сподіваємося, що цей порадник пояснить правила, що діють у
польському правовому порядку та полегшить перебування та
роботу в Польщі – до набуття чинності т.зв. спецзакону.
Цей акт має на меті узгодити правила перебування біженців у
Польщі та надати їм право користуватися деякими польськими
медичними та соціальними пільгами.
7 березня 2022 року Рада Міністрів ухвалила проект закону
про надання допомоги громадянам України у зв'язку зі
збройним конфліктом на території цієї країни. Дата
введення в дію на даний момент невідома.
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1. Перетин кордону
1.1 Загальні уваги
Громадяни України можуть перетнути кордон Польщі на підставі:
▪
▪
▪
▪
▪

▪

безвізового режиму,
національної візи типу D або шенгенської візи типу C,
довгострокової візи або дозвіл на проживання, виданий іншою країною
Шенгену,
згоди, виданої головнокомандувачем прикордонної служби при перетині
кордону (в'їзд за спеціальними правилами),
дозволу на тимчасове проживання, дозволу на постійне проживання або
дозволу на проживання довгострокове, резидента ЄС з дозволом та дійсною
картою проживання,
заяви про міжнародний захист (статус біженця).

1.2 Безвізовий в’їзд
З 19 лютого 2022 року влада Польщі зняла обмеження щодо мети перетину
польського кордону.

Це означає, що в’їзд за безвізовим режимом доступний для громадян
України без виконання будь-яких додаткових вимог.

Польсько-український кордон можна перетнути в Дорогуську, Корчовій,
Гребенному, Медиці, Будоміжі, Крощенку, Зосині та Долгобичеві. На момент
написання порадника, всі пункти перетину кордону з Україною відкриті.

Однак з 25 лютого 2022 року Прикордонна служба Польщі не вимагає від
громадян України мати інші документи, крім дійсного біометричного
паспорта. також можна в особливих випадках в’їхати без біометричного
паспорта.

1.3 В’їзд на особливих умовах (без закордонного
паспорта)
Згідно з положеннями, за відсутності паспорта перетин кордону можливий за
особливих умов, на період 15 днів після отримання згоди головнокомандувача
прикордонної служби.
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З 25 лютого 2022 року влада Польщі дозволяє громадянам України
перетинати кордон за будь-яким документом, що підтверджує їх особу, але
наразі законних підстав для таких дій немає.

1.4 Процедура набуття статусу біженця
Біженці із зон бойових дій можуть подати заяву на міжнародний захист. Заява про
такий захист може бути подана на польсько-українському кордоні або в підрозділі
польської прикордонної служби.
Рішення про надання чи відмову в наданні статусу
біженця чи додаткового захисту приймається
керівником компетентного Управління у Справах
Іноземців.
Після подання заяви про міжнародний захист вас
направлять
до
приймального
центру,
який
підпорядковується Управлінню у Cправах Іноземців.

КОМПЕТЕНТНИЙ
ОРГАН:
ПРИКОРДОННА
СЛУЖБА АБО
КЕРІВНИК
УПРАВЛІННЯ У
СПРАВАХ ІНОЗЕМЦІВ

Після подання заяви про міжнародний захист неможливо перетнути польський
кордон та подорожувати, наприклад. до Німеччини до завершення процедури. У
цьому випадку паспорт біженця затримується керівником Управління у Справах
Іноземців, а замість нього видається спеціальний документ – TZTC (тимчасове
посвідчення для іноземця), що підтверджує особу та право на перебування в
Польщі до кінця розгляду у справі надання міжнародного захисту.
Важливо, що робота в Польщі не дозволяється протягом перших 6 місяців
розгляду у справі процедури міжнародного захисту. Якщо минуло 6 місяців,
а ваша справа все ще розглядається, ви можете подати заявку на отримання
свідоцтва, яке надає вам право працювати в Польщі. Після отримання
міжнародного захисту ви маєте право працювати в Польщі без дозволу на
роботу.
Процедура розгляду міжнародного захисту має тривати до 6 місяців. Однак
зараз середній час, необхідний для цієї процедури, становить 14,5 місяців.
Заява про міжнародний захист є безкоштовною.

Важливо, ми радимо вам не подавати заяви про надання статусу біженця
до набрання чинності вищезгаданого «спецзакону».

ul. Pawilońska 47, 91-487 Łódź, Polska, tel. 042 630 40 10, fax. 042 630 97 00
www.alicjabien.pl, kancelaria@alicjabien.pl

3

2. Проживання в Польщі
2.1 Посвідка на тимчасове проживання
У разі тимчасового перебування в Польщі та можливості підтвердити ціль
перебування понад 90 днів, наприклад, у випадку роботи на підставі дозволу на
роботу або декларації про доручення роботи іноземцю, можна подати заяву на
отримання дозволу на тимчасове проживання для того, щоб легалізувати
перебування в Польщі.
Дозвіл на тимчасове проживання також дозволяє вам перебувати в інших
країнах, що належать до Шенгенської зони, на період, що не перевищує 90 днів
протягом 180-денного періоду. Однак цей дозвіл не дає вам права працювати в
цих країнах, оскільки він завжди регулюється місцевим імміграційним
законодавством.
У Польщі ми виділяємо кілька можливих видів дозволів на тимчасове
проживання, які представлені в третьому розділі.

2.2 Дозвіл на постійне проживання
Подання заяви на отримання посвідки на постійне проживання можливе за умови
відповідності критеріям однієї з низки категорій іноземців, зокрема щодо осіб, які
мають дійсну Картку Поляка.
Час розгляду заяви близько 6 місяців.
Оплата – 640 злотих за дозвіл та 50 злотих за фізичну
Карту проживання. У разі наявності Карти Поляка
заявник звільняється від оплати.

КОМПЕТЕНТНИЙ
ОРГАН:
ВОЄВОДА
ВІДПОВІДНИЙ ЩОДО
МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

Необхідні документи:
▪

Заповнена анкета;

▪

Фото заявника;

▪

Копія Карти Поляка та її оригінал (якщо особа має такий);

▪

Документи, що підтверджують наявність у заявника коштів для покриття
вартості проживання на період дії візи та витрат на повернення в країну
проживання;

▪

Документ, що підтверджує наявність медичного страхування, чинного на
території країн Шенгену на суму не менше 30 000 євро.

Особи, які отримали дозвіл на постійне проживання, можуть працювати в Польщі
без необхідності подавати заявки на отримання додаткових дозволів.
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2.3 Національна віза
Якщо є можливість надати підтвердження цілі проживання в Польщі понад 90
днів, наприклад, роботу на підставі дозволу чи декларації, ви можете подати
заяву на отримання національної візи для легалізації свого перебування в
Польщі.
Національну візу можна отримати лише в консульстві Польщі в Україні, тому ми
взагалі не беремо це до уваги.

3. Робота в Польщі
3.1 Декларація про доручення роботи іноземцю
Працювати в Польщі наразі можливо на підставі зареєстрованої декларації про
доручення роботи іноземцю в місцевому Управлінні Праці. Реєструє декларацію
потенційний працедавець.

КОМПЕТЕНТНИЙ
ОРГАН:
ВІДПОВІДНЕ ДЛЯ
ОФІСУ ПРАЦЕДАВЦІ
ПОВІТОВЕ
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ

Така декларація чинна до 24 місяців.
Час розгляду заявки зазвичай становить 7 робочих
днів.
Оплата - 30 злотих.

Необхідні документи:
▪

Форма заяви,

▪

Виписка з відповідного реєстру або копія посвідчення особи роботодавця,

▪

Довідка роботодавця про несудимість.

Декларація дає право легально працювати на даного роботодавця.

3.2 Дозвіл на роботу
У Польщі існує кілька видів дозволів на роботу. Тип А доступний для працівників,
які працюють у польського роботодавця. Типи C-E доступні для працівників,
делегованих для виконання роботи в Польщі іноземним роботодавцем.
У разі отримання такого дозволу заяви та документи подає майбутній
роботодавець і саме він має забезпечити виконання відповідної процедури.
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3.3 Посвідка на тимчасове проживання
Посвідка на тимчасове проживання може бути лише підставою для перебування
в Польщі понад 90 днів. Однак у деяких випадках дозвіл на тимчасове
проживання може поєднуватися з дозволом на роботу. Іноземець отримує дозвіл
на роботу та карту на проживання.
Дозволи на тимчасове проживання, які дають право працювати на території
Польщі без необхідності отримання додаткових дозволів:
▪

Дозвіл на тимчасове проживання та роботу (так званий уніфікований
дозвіл) - надається працівникам, які виконують більшість професій у
роботодавця з Польщі.

▪

Дозвіл на тимчасове проживання з метою виконання роботи за професією,
що вимагає високої кваліфікації (Блакитна карта ЄС) - надається
працівникам, які працюють за професіями, що потребують високої
кваліфікації. Така кваліфікація має бути підтверджена дипломом ВНЗ або
документом, що підтверджує не менше 5 років стажу роботи за професією,
що вимагає високої кваліфікації.

▪

Дозвіл на тимчасове проживання з метою здійснення підприємницької
діяльності - надається іноземцям, які мають намір вести підприємницьку
діяльность на території Польщі, входять до правління товариств з
обмеженою відповідальністю та акціонерних товариств, акції яких
належать іноземцю, керувати справами юридичних осіб або бути
довіреними особами.

Термін дії дозволу:
▪

До 3 років з можливістю багаторазового продовження у разі отримання
дозволу на тимчасове проживання та роботу, а також дозволу на тимчасове
проживання з метою виконання роботи за професією, що вимагає високої
кваліфікації.

▪

Від 3 до 5 років з можливістю багаторазового продовження у разі отримання
дозволу на тимчасове проживання з метою ведення підприємницької
діяльності.
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КОМПЕТЕНТНИЙ
ОРГАН:
ВОЄВОДЕСЬКЕ
УПРАВЛІННЯ,
ВІДПОВІДНЕ ЗА
МІСЦЕМ
ПРОЖИВАННЯ
ІНОЗЕМЦЯ
▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪

Час розгляду – від 5 до 9 місяців.
Оплата – 440 злотих за посвідку та 30 злотих за
фізичну карту проживання.

Необхідні документи:

▪
Форма заявки.
Підтвердження наявності медичної страховки, що фінансується
державою, медичної туристичної страховки, чинної в усіх країнах
Шенгену. Необхідна сума страхування не повинна бути нижче 30 000
євро на весь термін дії візи.
Оригінал інформації від старости або документ, що підтверджує
звільнення з процедури з відомостей старости - Відомості старости - це
документ, який інформує про можливість задоволення потреб
роботодавця в кадрах на місцевому ринку праці. Цей документ
видається на вимогу роботодавця в повітовому бюро праці. Інформація
Старости дійсна 180 днів. (у випадку єдиного дозволу та Блакитної
карти ЄС).
Документи, що підтверджують освіту або стажування на певній посаді
(у разі Блакитної карти ЄС).
Договір з майбутнім роботодавцем мінімум на один рік (у випадку
Блакитної карти ЄС).
Документ, що засвідчує місце проживання в Польщі (у разі отримання
дозволу для підприємців).
Довідка із соцстрахування та податкової про відсутність заборгованості
по внесках на медичне страхування та податкових зобов’язань (у разі
отримання дозволу для підприємців).
Документи, що стосуються здійснення підприємницької діяльності (у
разі отримання дозволу для підприємців).

Наведені вище дозволи на проживання також дають вам право перебувати в
інших країнах Шенгенської зони протягом періоду, що не перевищує 90 днів
протягом 180-денного періоду. Однак вони не дають вам права працювати в цих
країнах.

Підстави правне:
Закон від 12 грудня 2013 р. про іноземців (Вісник законів від 2013 р., ст. 1650)
Закон від 20 квітня 2004 р. про сприяння зайнятості та установи ринку праці
(Вісник законів від 2004 р. № 99, ст. 1001)
Закон про надання захисту іноземцям на території Республіки Польща (Вісник
законів від 2003 р. № 128, ст. 1176)
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Świadczymy bezpłatną pomoc prawną dla uchodźców z Ukrainy
Ми надаємо безплатну правову допомогу біженцям з України
Uprzejmie informujemy, że kancelaria świadczy

Повідомляємо, що юридична фірма надає

bezpłatną

uchodźców

безплатну правову допомогу біженцям, які

znajdujących się na terytorium Polski w związku

перебувають на території Польщі у зв’язку з

z wojną w Ukrainie.

війною в Україні.

Przypominamy, że zgodnie z polskim prawem,

Нагадуємо, що відповідно до польського

każdy uchodźca przebywa w Polsce legalnie, bez

законодавства кожен біженець перебуває в

potrzeby otrzymywania dodatkowych zezwoleń

Польщі

na pobyt.

необхідності

pomoc

prawną

dla

на

законних

підставах,

отримування

без

додаткових

дозволів на проживання.
W najbliższym czasie przepisy mają ulec

Найближчим часом планується внесення змін

zmianie,

до регламенту, який узгодить поточну ситуацію

harmonizując

obecną

sytuację

i

upraszczając procedury związane z możliwością

та

podejmowania pracy. Do tego czasu jesteśmy do

можливістю влаштування на роботу. До цього

Państwa dyspozycji oraz przygotowujemy się na

часу ми у Вашому розпорядженні й готуємось

wprowadzenie nowych regulacji odnośnie pobytu

до введення нових правил щодо перебування

uchodźców z Ukrainy.

біженців з України.

W przypadku problemów pomagamy w kontakcie

У разі виникнення проблем ми допомагаємо в

z

контактах

urzędami,

notariuszami

i

organizacjami

спростить

з

процедури,

офісами,

пов’язані

нотаріусами

організаціями.

Ми

з

та

pozarządowymi. Pomagamy także w komunikacji

громадськими

також

w sprawach, w których konieczna jest znajomość

допомагаємо у спілкуванні в питаннях, де

języka polskiego.

знання польської мови є необхідне.

Świadczymy pomoc prawną z różnych dziedzin

Надаємо юридичну допомогу в різних галузях

prawa.

права.

Mówimy po polsku.
Говоримо українською.
We speak English.
Nous parlons français.
Мы говорим по-русски.
Kontakt

Контактні дані

e-mail: ukraina@alicjabien.pl

e-mail: ukraina@alicjabien.pl

telefon: 505 105 092

телефон: 505 105 092
ul. Pawilońska 47, 91-487 Łódź, Polska, tel. 042 630 40 10, fax. 042 630 97 00
www.alicjabien.pl, kancelaria@alicjabien.pl
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