
Громадяни України можуть в'їхати до Польщі на підставі:

o безвізового режиму (біометричний паспорт);

o національної візи (тип D) або шенгенської візи (тип C);

o візи типу D або типу C, виданої іншою країною Шенгенської зони;

o дозволу на проживання, виданого іншою країною Шенгенської зони;

o дозволу на тимчасове проживання, постійне проживання або дозволу на проживання довгострокового резидента ЄС з дійсною картою 

побиту;

o клопотання про міжнародний захист, поданого в пункті пропуску польського кордону – на практиці, однак, через поточну ситуацію на

прикордонних переходах подати таку заяву неможливо;

o згоди начальника прикордонної служби, наданої під час перетину кордону, котра дає право перебувати на території Республіки Польща 

до 15 днів (ст. 32 (1) Закону про іноземців).

ДОПОМОГА 
ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ

- НА ЯКИХ УМОВАХ ВОНИ МОЖУТЬ В'ЇХАТИ 
ДО ПОЛЬЩІ І ПРАЦЮВАТИ ЛЕГАЛЬНО?

24 лютого 2022 року Україна зазнала нападу з боку Росії. Кількість біженців, які втікають від збройного конфлікту та перетинають кордони 

Польщі зростає. Тому зараз особливо важливо зрозуміти правила перетину кордону, легалізації перебування та працевлаштування

громадян України.

Особи, в’їзд котрих на територію Республіки Польща відбувся на підставі документів, що підтверджують їх особу, повинні подбати про 

легалізацію свого перебування, наприклад, шляхом подання заяви на дозвіл на проживання або міжнародний захист протягом 15 днів з дати 

в’їзду.

У випадку неповнолітніх дітей (дітей до 16 років), які не мають біометричного паспорта, необхідні наступні документи для в’їзду:

o документ, що підтверджує особу дитини, наприклад, свідоцтво про народження

o згода другого з батьків (як правило, згода повинна бути нотаріально завірена, але є винятки) .

Слід також наголосити, що за цих особливих обставин неповнолітня дитина може в’їхати без законних опікунів (без родичів). 

У такій ситуації для перетину кордону необхідні наступні документи: 

o документ, що підтверджує особу дитини (біометричний паспорт або свідоцтво про народження) 

o згода одного з батьків на виїзд з України.

З 25 лютого 2022 року на українсько-польському кордоні скасовуються карантинні обмеження для громадян України. Тeст на COVID-19 та 

підтвердження вакцинації не потрібні.

На українсько-польському кордоні розташовані наступні пункти пропуску:

o Ягодин-Дорогуськ

o Угринів-Долгобичів

o Устилуг-Зосін

o Рава Руська-Гребенне

o Краківець-Корчова

o Шегині-Медика

o Грушів-Будомєж

o Смільниця-Кросьценко



З 25 лютого 2022 року на всіх пунктах проруску  на польсько-українському кордоні відкрито пішохідний рух.

Усі громадяни України, які в’їжджають до Польщі, можуть скористатися одним із рецепційних центрів, де пропонують тимчасове проживання, 

харчування та медичну допомогу.

Список рецепційних центрів, які надають підтримку, регулярно оновлюється, і доступний за посиланням:

https://www.gov.pl/web/udsc/punkty-recepcyjne2

З консульських питань громадяни України можуть звертатися до консульських відділів України в Республіці Польща (5 консульських установ):

Адреса: ul. Antoniego Malczewskiego 17, 02-617 Warszawa

Телефон: +48 22 621 39 79, +48 698 976 373, +48 698 976 335, +48 694 395 652, +48 664 302 194, +48 664 302 207, 22 629 81 03

Гаряча лінія у разі загрози життю, ДТП або смерті громадянина України: +48 698 608 837

Email: consul_pl@mfa.gov.ua

Межі консульського округу: Мазовецьке, Лодзьке воєводства Республіки Польща

Адреса: ul. Bernarda Chrzanowskiego 60-А, 80-278 Gdańsk

Телефон: +48 583 460 690

Гаряча лінія у разі загрози життю, ДТП або смерті громадянина України: +48 607 654 333

Інтернет сторінка: https://gdansk.mfa.gov.ua

Межі консульського округу: Поморське, Західнопоморське, Куявсько-Поморське і Вармінсько-Мазурське воєводства Республіки Польща

Адреса: ul. Beliny-Prażmowskiego 4, 31-514 Kraków

Телефон: +48 12 429 60 66, +48 124 294 522

Гаряча лінія у разі загрози життю, ДТП або смерті громадянина України: +48 669 352 962

Email: gc_plk@mfa.gov.ua

Межі консульського округу: Малопольське, Свентокшиське, Сілезьке воєводства Республіки Польща

Адреса: ul. 3 Maja 14, 20-078 Lublin

Телефон: +48 81 531 88 89

Гаряча лінія у разі загрози життю, ДТП або смерті громадянина України: +48 784 138 555

Email: gc_pll@mfa.gov.ua

Межі консульського округу: Люблінське, Підляське і Підкарпатське воєводства Республіки Польща

Адреса: ul. Biskupa Nankiera 7, 50-140 Wroclaw

Телефон: +48 71 712 76 00

Email: gc_plk@mfa.gov.ua

Межі консульського округу: Великопольське, Любуське, Опольське, Нижньосілезьке воєводства Республіки Польща

https://www.gov.pl/web/udsc/punkty-recepcyjne2
https://gdansk.mfa.gov.ua/


Нижче наведено перелік документів, які варто мати з собою:

o Закордонний паспорт;

o Внутрішній українськи паспорт або ID картка;

o Ідентифікаційний код - еквівалент польського номеру PESEL;

o Свідоцтво про народження – неповнолітні діти без закордонного паспорта можуть в'їхати в Польщу за згодою начальника прикордонної

служби на підставі свідоцтва про народженння;

o Свідоцтво про шлюб;

o Диплом або документи, які підтверджують здобуття повної загальної середньої освіти;

o Водійське посвідчення і свідоцтво про закінчення навчального закладу з підготовки водіїв транспортних засобів (в випадку втрати 

водійського посвідчення);

o Трудова книжка;

o Медична книжка і медична документація (важливо для дітей, щоб продовжувати обов’язкові щеплення);

Відповідно до чинного законодавства, продовження терміну перебування може відбуватись на підставі:

1. подання заяви про дозвіл на тимчасове або постійне проживання (наприклад, для осіб з картою поляка або осіб польського 

походження);

2. використання положень спеціального закону від 2 березня 2020 року про спеціальні рішення щодо запобігання та протидії COVID-19, 

інших інфекційних захворювань та спричинених ними кризових ситуацій з можливістю продовження до 30-го дня після закінчення стану

епідемії.

Відповідно до спеціальних правових норм дія наступних документів продовжується:

o дозволи на тимчасове проживання;

o національні візи;

o дозволи на роботу та декларації про доручення роботи іноземцю;

o польські документи, що посвідчують особу іноземця, та документи, що підтверджують дозвіл на допустиме перебування;

o терміни подання заяви на дозвіл на тимчасове проживання, дозвіл на постійне проживання, дозвіл на проживання довгострокового 

резидента ЄС, продовження візи чи продовження перебування за безвізовим режимом.

Наразі Польський Уряд розглядає спеціальний закон про легалізацію перебування та працевляштування громадян України, які перетнули 

кордон після 24 лютого. Згідно з оголошеннями, громадяни України матимуть право працювати на підставі відмітки в паспорті (без 

необхідності отримувати дозвіл на роботу).

Громадяни України можуть звертатися за міжнародним захистом і тим самим отримати додатковий захист або статус біженця.

Статус біженця надається іноземцям, які через свою расу, релігію, національність, політичні переконання чи соціальну приналежність 

змушені залишити країну через виправдані страхи переслідування.

Натомість, додатковий захист надається іноземцям, які, незважаючи на те, що вони не відповідають умовам для надання статусу біженця, не 

можуть повернутися до країни походження через реальний ризик серйозної шкоди, заподіяної, зокрема, застосуванням насильства проти 

мирного населення під час збройного конфлікту. Нинішня ситуація в Україні відповіає наданню громадянам України додаткового захисту.

Як статус біженця, так і додатковий захист надається на невизначений термін. Натомість, посвідчення на проживання (карта побиту)

видається на 3 роки для осіб зі статусом біженця або на 2 роки для осіб з додатковим захистом (після закінчення терміну необхідно подати 

заяву на продовдження карти).



o при в'їзді на територію Республіки Польща під час прикордонного контролю (тоді ви повинні повідомити співробітника прикордонної 

служби про намір подати заяву про надання притулку),

o під час перебування на території Республіки Польща (в будь-якому відділенні Прикордонної служби),

o через начальника відділення або начальника прикордонної служби, що охоплює територіальну сферу діяльності штабу, що охороняється, 

ізолятора для іноземців, слідчого ізолятора чи установи виконання покарань - якщо особа, яка бажає подати заяву про міжнародний 

захист, перебуває у вищезгаданому місці.

Рішення видається протягом 6 місяців з дня подання заяви. Цей термін може бути продовжений до 15 місяців. Відповідно до чинного 

правового статусу іноземець не має права працювати протягом 6 місяців. Іноземці зі статусом біженця, додатковим захистом або дійсним 

сертифікатом, виданим згідно з Законом про надання захисту іноземцям на території Республіки Польща, можуть працювати в Польщі без 

дозволу.

Альтернативою вищезазначеному вирішенню може бути працевлаштування громадянина України на підставі декларації про доручення 

роботи та отримання дозволу на тимчасове проживання та роботу. Цей дозвіл може бути наданий на термін до 3 років.
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