
Найчастіші питання та відповіді надані під час консультаційної служби в 
Перемишлі в PKPS 
 
Чи потрібно платити, щоб відвідати лікаря? 
 
Ні, кожен може скористатися безкоштовним відвідуванням поліклініки з логотипом 
Національного фонду здоров’я (NFZ) – консультація сімейного лікаря, медсестри, 
акушерки. За потреби ви також можете скористатися діагностичними дослідженнями 
за призначенням лікаря, консультацією лікаря-спеціаліста та стаціонарним 
лікуванням, якщо ваш стан здоров’я вимагає госпіталізації. 
 
Мені довелося припинити лікування в Україні - що робити? 
 
Потрібно звернутися до лікаря первинної ланки (сімейного лікаря), який працює в 
поліклініці з логотипом Національного фонду здоров’я (NFZ). Лікар продовжить 
лікування або направить до спеціаліста. 
 
Чи доведеться мені заплатити за лікування, якщо я опинюся в лікарні? 
 
Немає. Особи, які перебувають у Польщі у зв’язку з військовими діями в Україні, 
можуть користуватися госпіталізацією безкоштовно. 
 
Як скористатися медичною допомогою в Польщі? 
 
Діагностичні обстеження, обстеження в спеціалізованих клініках і стаціонарне 
лікування проводяться за направленням лікаря. 
Направлення не потрібно до: гінеколога та акушера; стоматолога; венеролога; 
онколоаг; психіатра; психолога (під час епідемії COVID-19 у Польщі); для хворих на 
туберкульоз; для людей, інфікованих ВІЛ. 
Лікування в лікарнях, спеціалізованих клініках і, серед іншого, реабілітація після 
стаціонарного лікування надаються в порядку звітності. Це означає, що люди 
записуються в листи очікування на прийом до лікаря-спеціаліста, наприклад, на 
прийом до ортопеда, кардіолога, ларинголога або на планове стаціонарне лікування. 
У невідкладних випадках, що загрожують життю та здоров’ю, вас можуть 
госпіталізувати без черги та без направлення. 
 
Що таке інтернетова особиста сторінка пацієнта (IKP) і мій IKP і навіщо їх 
використовувати? 
 
Це безкоштовні програми, які містять медичні дані про лікування. Завдяки їм, можна 
отримати електронний рецепт, електронне направлення, перевірити результат тесту 
на COVID-19. Інформацію про те, як увійти на інтернетову особисту сторінку 
пацієнта та як встановити та запустити додаток MojeIKP, можна знайти на сайті 
www.pacjent.gov.pl у вкладці «Пацієнти з України». 



 
Як скористатизя з можливості відшкодування/компенсації коштів за ліки (тобто 
дешевші)? 
 
Компенсовані ліки можуть використовувати люди, які: 

• прибули на територію Польщі з України у зв'язку з війною, з 24 лютого 2022 
р. 

• мають документ, що посвідчує особу (не стосується неповнолітніх) або номер 
PESEL, присвоєний у Польщі, 

• мають рецепт лікаря зі знижкою. 
 
Що таке електронний рецепт? 
 
У Польщі діють електронні рецепти (е-рецепти). Люди, які не мають номера PESEL 
і хочуть оформити електронний рецепт, повинні отримати роздруківку зі штрих-
кодом від медичного працівника (наприклад, лікаря, медсестри). Цю роздруківку 
необхідно показати в аптеці. 
Люди, які мають номер PESEL та довірений профіль, можуть отримувати електронні 
рецепти за допомогою SMS або на електронну адресу (після авторизації в Інтернет-
акаунті Пацієнта та введення своїх контактних даних), або в додатку mojaIKP на 
телефоні. 
 
Як робити щеплення дітям? 
 
Дітей громадян України можна вакцинувати в поліклініках за українським 
календарем щеплень. 
Після трьох місяців перебування в Польщі вони повинні дотримуватися польського 
календаря щеплень, який буде для них обов’язковим. 
 
Хто може претендувати на отримання пільги особам, які надали житло та їжу 
громадянам України (40 злотих)? 
 
- особи чи установи/організації, які надавали біженцю з України безоплатне 
проживання в квартирі чи будинку, додатково забезпечуючи харчуванням, - 
установи/організації, які надавали біженцю з України безоплатне проживання в 
будівлі чи приміщенні, крім житлового, забезпечення харчуванням. Вимога полягає 
в тому, щоб умови проживання не становили загрози життю та здоров’ю людей. 
 
Чи є обмеження щодо осіб, для яких можна претендувати на пільгу «40 злотих»? 
 
Ні, в Законі не визначено максимальну кількість осіб, щодо яких можуть подаватись 
заяви. Важливо вказати фактичну кількість осіб, які були забезпечені проживанням 
та харчуванням. Відповідно до Закону, місто має право та може у будь-який час 
перевірити правдивість декларації, а також умови проживання. 



 
Закон набув чинності 12 березня. Чи особа, яка прийняла біженців, наприклад 
25 лютого, не отримає допомогу (40 злотих) за період до набрання чинності акта? 
 
Закон набув чинності 12 березня 2022 року, але набрав чинності з 24 лютого 2022 
року, тому ви можете подати заяву на отримання допомоги ретроспективним 
періодом, тобто з 24 лютого 2022 року. 
 
Чи може громадянин України, який легально проживає в Польщі і прийняв 
біженців, претендувати на отримання пільги (40 злотих)? 
 
Так, він може претендувати на пільгу за умови, що заявнику присвоєно номер PESEL, 
вказівка якого необхідна для подання заяви. 
 
Чи можу я претендувати на допомогу (40 злотих), якщо заявник поселяє 
біженців у квартиру, на яку він не має права власності? 
 
Закон не накладає обов'язку надавати право власності на приміщення. Умовою 
виплати допомоги є проживання та харчування за власний рахунок осіб, прийнятих 
на проживання, зазначених у картці. Заява складена під страхом кримінальної 
відповідальності за подання неправдивої заяви. 
 
Чи може заявник, який проживає в муніципальному будинку, подати заяву на 
отримання пільги (40 злотих)?  
 
Перш ніж надавати допомогу біженцям, орендар муніципального приміщення 
повинен отримати згоду Управління муніципальних житлових ресурсів на тимчасове 
проживання біженців у муніципальному приміщенні. 
 
Чи можу я претендувати на пільгу (40 злотих), якщо біженець з України 
забезпечений лише проживанням без харчування? 
 
Ні, відповідно до Закону, допомога виплачується особам, які одночасно надали житло 
та харчування біженцям з України. 
 
Якщо хтось прийняв біженців 24 лютого 2022 року і має намір надати їм 
притулок на 120 днів, забезпечивши проживання та харчування, він повинен 
подати заяву якнайшвидше чи можна почекати до 120-го дня? 
 
Відповідно до Закону, допомога призначається та виплачується за фактичний час 
проживання та харчування біженців з України. Заяву можна подати в будь-який час 
під час прийому біженців, але оплата, як правило, є відшкодуванням понесених 
витрат, тому подати заявку на пільгу відразу «наперед» не можна – така заява буде 
вважатиметься негативним і пільга не буде надана. Важливо: остання поправка до 



Спеціального закону запровадила принцип, згідно з яким заяву необхідно подати 
протягом одного місяця з останнього дня періоду, на який він поширюється. 
 

 
Що робити, якщо 40 злотих на день на одного біженця не покриває фактичних 
витрат, пов’язаних із прийомом біженців з України? 
 
Закон передбачає, що гміна може виплачувати допомогу для покриття витрат на 
прийняття біженця в розмірі 40 злотих на особу на день. Але якщо цих коштів 
недостатньо, то потрібно звертатися особисто до воєводи, бо він може збільшити цю 
суму, напр. у випадках, коли надавачем допомоги є юридична особа або підприємець. 
 
Як отримати легальну роботу в Польщі? 
 
Легальну роботу на будь-якого роботодавця в Польщі без додаткових дозволів 
можуть здійснювати: громадяни України, які легально в’їхали до Польщі в період з 
24 лютого 2022 року, громадяни України, які легально проживають у Польщі. 
 
Що потрібно зробити, щоб отримати легальну роботу в Польщі? 
 
Працівник не повинен нічого робити. Роботодавець подбає про всі формальності. 
Протягом 14 днів після початку роботи він зобов’язаний повідомити про це 
відповідну повітову службу зайнятості, яка зареєструє працівника в електронному 
вигляді на порталі www.praca.gov.pl. 
 
Де шукати роботу? 
 
Повітове управління праці (PUP) у Перемишлі відкрило інформаційний пункт для 
вихідців з України. Громадяни цієї країни, які тікають від війни, можуть знайти тут 
актуальні пропозиції роботи.Точка працює за адресою вул. Катедральна 5, пн-пт з 
8:00-14:30. Консультації надаються українською та польською мовами. 
З 8:00 до 14:30 також працює гаряча лінія для українців: польською – тел.512 360 258, 
українською – тел.512 360 273. 
Ви також можете самостійно шукати пропозиції: 
в Центральній базі даних пропозицій роботи - reklama.praca.gov.pl, 
на порталі державних служб зайнятості - psz.praca.gov.pl, 
на порталі Zielona Linia - ZieloneLinia.gov.pl та гарячій лінії 19524, 
на веб-сайті www.pomagamukrainie.gov.pl, який збирає інформацію про ринок праці 
в одному місці 
на комерційних сайтах – найпопулярнішим є www.pracuj.pl 
 
Як отримати соціальну допомогу? 
 



Ви можете звернутися до Міського центру соціальної допомоги в Перемишлі. MOPS 
допомагає людям похилого віку, інвалідам, матерям з маленькими дітьми подолати 
складні життєві ситуації. 
Там можна отримати грошову та безготівкову допомогу, наприклад: 

• Харчування дітей та підлітків надається разово, на термін не більше 2 місяців 
• Харчування, продукти харчування або допомога на харчування, якщо ви не 

забезпечені харчуванням 
• Соціальна матеріальна допомога  
• Послуги догляду 
• Квартира під охороною 
• Cоціальна робота 
• Консультація спеціаліста\лікаря 
• Кризова інтервенція 

 
Які документи потрібно мати при зверненні до MOPS? 
 
Ви повинні взяти: 

• посвідчення особи з фотографією 
• видана вами та членами вашої родини довідка про присвоєння номера PESEL 
• номер рахунку в банку 
• адреса проживання 
• адреса та номер школи або дитячого садка, який відвідують діти 
• документ, що підтверджує реєстрацію в районній службі зайнятості (за 

наявності). 
 
Хто може отримати соціальну допомогу? 
 
Кожен громадянин України, який: 
легально в'їхав на територію Польщі з України з 24 лютого 2022 року, 
хоче залишитися в Польщі 
внесено до реєстру PESEL. 
Соціальна допомога буде короткостроковою (наприклад, один-два місяці). Вони є 
підтримкою у складних життєвих ситуаціях, забезпечують найневідкладніші витрати 
людей похилого віку, людей з обмеженими можливостями та матерів з маленькими 
дітьми. Допомогу Центру соціального захисту отримають також громадяни України, 
які легально проживають у Польщі, член сім’ї яких повернувся на батьківщину для 
захисту країни. 
 
Як отримати одноразову грошову допомогу (300 злотих)? 
 
Його може отримати будь-який громадянин України, який: 
легально в'їхав до Польщі в період з 24 лютого 2022 року з України, хоче залишитися 
в Польщі, внесений до реєстру PESEL. 



 
Як стати тимчасовим опікуном дитини? 
 
Особи, які не є батьками, але фактично здійснюють догляд за дитиною, повинні 
звернутися до суду з позовом про призначення їм тимчасового опікуна. Такий запит 
може бути поданий, зокрема, прикордонником або поліцією. Звернутися за 
допомогою в поданні такої заяви до суду можна в найближчому центрі соціальної 
допомоги. 
Важливо! Ці правила поширюються на громадян України та дітей громадян України, 
перебування яких на території Республіки Польща вважається законним. 
  
Як продовжити навчання чи наукову роботу в польських університетах? 
 
Заяву на вступ до обраного ВНЗ можна подати одразу після прибуття до Польщі. Ви 
можете розпочати навчання або продовжити його (на основі угоди між Польщею та 
Україною). Продовження навчання можливе також за відсутності документів, що 
підтверджують складені іспити, заліки чи стажування. Достатньо подати заяву про 
те, що 24 лютого 2022 року ви були студентом ВНЗ, який діє на території України – 
на конкретному році навчання, на даному напрямі підготовки та на даному рівні 
підготовки. 
Перевірку проводитиме університет, до якого подано заяву. 
Важливо, щоб рік навчання та рівень навчання збігалися. У разі розбіжностей у 
навчальній програмі університет може зобов’язати вас скласти певні іспити або 
пройти практику. 

 
Чи є плата за навчання в Польщі? 
 
Особи, які: 

• мати статус біженця, 
• користуватися тимчасовим або додатковим захистом на території Республіки 

Польща, 
• мати карту поляка, 
• є чоловіком/дружиною, батьками, дідусем і бабусею або дітьми, онуками 

громадянина Польщі, які проживають у Польщі. 
Важливо! Заочна форма навчання (вихідні) може бути платною. 
Якщо хтось хоче продовжити навчання, готуючись до таких професій, як: лікар, 
стоматолог, фармацевт, медична сестра, акушерка, лаборант, фізіотерапевт, 
фельдшер - розмір плати за заочну форму навчання або навчання іноземною мовою 
не буде перевищувати тих, що сплачувалися до цього часу. в університеті, що діє в 
Україні. 
Ви можете бути звільнені від плати за навчання ректором обраного ВНЗ. Університет 
визначає умови та порядок звільнення від цих зборів, а також правила прийому на 
навчання. 
 



Як оформити матеріальну допомогу для студентів? 
 
Люди які: 

• мають статус біженця, 
• користуються тимчасовим або додатковим захистом на території Республіки 

Польща, 
• мають карту поляка, 
• є подружжям, батьком, бабусею, дідусем, дитиною, онуком або правнуком 

польського громадянина, який проживає в Польщі 
можуть претендувати на: 

• соціальну стипендія, 
• допомогу 
• Стипендію ректора 
• стипендію для людей з обмеженими можливостями. 

Детальні процедури з цих питань визначаються університетом, де навчається 
студент. 
 
Як продовжити працювати викладачем чи науковим працівником? 
 
Особи, які працювали на посадах викладачів або наукових працівників в Україні, з 24 
лютого 2022 року можуть бути прийняті на посади викладачів без проведення 
конкурсу. 
Ви повинні мати відповідне професійне звання, вчений ступінь, науковий ступінь у 
галузі мистецтва чи звання професора, відповідну кваліфікацію для зайняття 
конкретної посади. 
Важливо! Вам не потрібен дозвіл чи згода служби зайнятості. 
 
Чи визнають українські дипломи в Польщі? 
 
Дипломи, отримані в Україні до 20 червня 2006 року, вважаються рівноцінними 
польським аналогам. 
Дипломи, отримані в Україні після 20 червня 2006 року, потребують підтвердження 
їх еквівалентності польському еквіваленту шляхом нострифікації. 
Міністр освіти і науки рекомендував університетам за можливості звільнити від 
плати за визнання або запровадити мінімальні внески, а розглядати справи у стислі 
терміни. 
 
Як і де отримати номер PESEL? Які для цього потрібні документи? (ВАЖЛИВО: 
інформація актуальна з 14 березня) 
 
Видача номера PESEL стартувала в середу, 16 березня 2022 року. Вона буде поєднана 
із запуском довіреного профілю та мобільного документа, що підтверджує статус 



біженця. Люди, які не хочуть залишатися довше, можуть отримати PESEL у своєму 
місті призначення. У Перемишлі це можна зробити в будівлі ратуші на Ринку 1. 
Щоб отримати PESEL, ви повинні: 
При реєстрації необхідно вказати номер телефону та вибрати дату та час. На вказаний 
номер буде надіслано підтвердження бронювання візиту разом із його номером. 
Важливо - для кожного дорослого необхідно окреме бронювання (при одному 
бронюванні дорослий також може отримати номер PESEL на двох дітей, якщо їх 
більше, потрібно зробити більше бронювань). 
У будівлі офісу на стійках обслуговування буде працювати фотограф, послугами 
якого можна буде скористатися безкоштовно. 
 
Де можна отримати безкоштовну медичну допомогу? 
 
Кожен громадянин України, який легально проживає в Польщі, має право 
користуватися послугами охорони здоров’я на тих же умовах, що й інші застраховані 
особи (зокрема, за винятком санаторно-курортного лікування). Пільги надаються 
закладами охорони здоров’я за договорами, укладеними з Національним фондом 
здоров’я (NFZ). Це означає, що будь-хто може звернутися до найближчої поліклініки 
чи лікарні. 
 
Куди можна звернутися за правовою допомогою? 
 
Особи, які втікають від російської агресії, можуть скористатися безкоштовною 
допомогою адвокатів. Консультації надаються стаціонарно та дистанційно. Ними 
також можуть скористатися українці, які вже живуть у Польщі та привезли сюди свої 
родини або мають сумнів щодо продовження терміну перебування. Правова 
допомога також надається полякам, які прийняли українські родини. 
Щоб скористатися консультацією, необхідно мати при собі документ, що посвідчує 
вашу особу. Не потрібно домовлятися про зустріч. Довідка надається англійською, 
українською та російською мовами.– Чи означає це, що всі юристи надають 
безкоштовну допомогу чи є окремі місця? Де отримати безкоштовну консультацію? 
 
БЕЗКОШТОВНА ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА В ПЕРЕМИШЛІ 
• безпосередньо у відділі соціальних справ міської ради в Перемишлі, 
• за телефоном 16 678 62 29, 
• надіславши на електронну адресу spo@um.przemysl.pl скан або фотографію 
заповненої та підписаної анкети. 
 
Куди я можу звернутись за одягом? 
Базові пакети допомоги (продукти харчування, косметика, засоби гігієни) видаються 
в «Міськім пункті допомоги» (Miejski Punk Pomocy) на вул. Дворскєго 98 (ul. 
Dworskiego 98). Ви можете звернутись по одяг у PKPS або Caritas Перемишль. 
 
Куди я можу піти за їжею? 



 
Люди з України, які приїжджають до Перемишля, можуть розраховувати на гаряче 
харчування на Залізничному вокзалі. Продуктові пакунки також видають «Міськім 
пункті допомоги» (Miejski Punk Pomocy) за адресою вул. Дворскєго 98 (Dworskiego 
98). Крім того, щодня з понеділка по суботу в закладах харчування Карітасу подають 
безкоштовні страви для всіх, хто потребує підтримки. У неділю та святкові дні вони 
видаються в їдальні. 
 
Хтось перетнув кордон і зник. Я підозрюю торгівлю людьми або сексуальний 
злочин. Куди і як про це повідомити, де знайти допомогу? 
 
Головне управління поліції запустило телефони чергових та спеціальні електронні 
адреси. 
Центр розшуку зниклих безвісти Головного управління Національної поліції: 
тел.: 47 72 123 07 (для тих, хто телефонує з-за кордону +48 47 72 123 07)], 
електронна адреса: cpozkgp@policja.gov.pl. 
Там можна надати та отримати інформацію та отримати допомогу у справах зниклих 
безвісти людей, які перетнули польський кордон у зв’язку з війною в Україні. 
Відділ по боротьбі з торгівлею людьми кримінального бюро головного управління 
поліції: 
адреса електронної пошти: handludzmibsk@policja.gov.pl 
гаряча лінія: 47 72 56 502 (для тих, хто телефонує з-за кордону +48 47 72 56 502). 
Ви можете надіслати поліцейським інформацію про будь-які прояви торгівлі людьми, 
сексуальних злочинів, педофілії чи дитячої порнографії. 
 
А як щодо 500+ для громадян України? 
 
Громадянам України, які законно в’їхали до Польщі з України після 23 лютого 2022 
року у зв’язку з бойовими діями та хочуть залишитися в Польщі, Управління 
соціального страхування (ZUS) призначатиме та виплачуватиме аліменти за 
програмою «Сім’я 500+» (так звані 500 +) . Спеціальну заявку на 500+ українською 
мовою тепер можна подати в електронному вигляді на Платформі електронних 
послуг ZUS (PUE). 
500+ dla obywateli Ukrainy - Informacje dla obywateli Ukrainy - UA - ZU 
 
Чи можуть українці зробити щеплення від COVID-19 і де? 
Наразі міські медичні заклади постійно проводять вакцинацію жителів та українців 
від COVID-19. Будь-хто може з’явитися на пункт, де після заповнення анкети про 
стан здоров’я українською мовою його приймуть. 

 
Що робити, якщо у мене немає документів (власних чи дитини)? 
 
У цій ситуації необхідно звернутися до українського консульства. У Перемишлі 
консульський обов’язок ще триває, бажаючі ним скористатися можуть записатися на 



візит. Ви також можете звернутися до Генерального консульства України у Вроцлаві 
за телефоном: +48 717 127 600 або до Прикордонної служби – вул. Буковська 285 
(Bukowska 285), телефон: 61 861 13 00. Більше інформації: strazgraniczna.pl/ 
 
Що робити при відсутності страхування відповідальності (ОС)? 
 
Кожен, хто в'їжджає до Польщі з України автомобілем з українською реєстрацією, 
повинен мати зелену карту або прикордонну страховку. Останній можна отримати 
безкоштовно (на 30 днів). Ви можете придбати Зелену карту в Україні - це 
підтвердження вашого полісу страхування відповідальності. Особи, які не мають 
Зелену карту, мають придбати так звану Зелену карту одразу після перетину 
польського кордону. обмеження відповідальності. Це можна зробити напр. в пунктах 
пропуску на кордоні, у страхових агентів або через гарячу лінію. Ця страховка 
укладається мінімум на 30 днів і максимум на 365 днів. На даний момент 
прикордонний поліс ОС доступний на 30 днів безкоштовно для громадян України - 
на гарячій лінії або у агентів конкретних страховиків. 
 
Що робити в разі закінчення ТО автомобіля, на якому я приїхав з України? 
 
Це ще не врегульовано нормативно. Однак слід пам’ятати, що переміщення 
транспортного засобу без дійсного техогляду в Польщі карається та може мати значні 
фінансові наслідки у випадку аварії на дорозі. 
 
Чи можна записати дитину до школи і як? 
 
Діти та молодь з України віком 7-18 років приймаються до державних шкіл на тих же 
умовах, що й молоді поляки, протягом усього навчального року. 
Для зарахування дитини до школи необхідно подати заяву на ім’я директора закладу. 
Державні початкові школи за місцем проживання дитини приймаються за посадою, 
інші – залежно від наявності вільних місць. Правова підстава для перебування 
студента в Польщі (наприклад, статус біженця) не має значення. 
Діти, які погано володіють польською мовою, можуть відвідувати додаткові заняття 
з цієї мови або навчатися на підготовчому відділенні. 

 
Чи можна записати дитину в дитячий садок і як? 
 
Діти з України також можуть знайти опіку в дитячих садках на тих же умовах, що й 
польські діти. Вивчення польської мови для дітей, які цього потребують, відбувається 
під час дошкільних занять. 
 
Чи можу я скористатися медичною допомогою в Польщі? 
 
Як повідомили в уряді, біженцям надають медичну допомогу. Вони не мають 
медичної страховки, але мають право на безкоштовні медичні послуги. Це означає, 



що вони можуть використовувати від послуг лікарень та поліклінік, які мають договір 
з НЗОК. Це стосується всіх тих, хто втік від війни, незалежно від національності, 
якщо вони перетинали українсько-польський кордон з 24 лютого 2022 року включно. 
Особи, які не мають червоного штампу в паспорті чи свідоцтві про перетин кордону, 
можуть з’явитися до прикордонної служби в Лавіці (Ławicа). 
 
Куди я можу повідомити, що хочу прийняти біженців і надати їм житло? 
 
Кожен біженець з України, який прибуває до Перемишля, може звернутися до 
приймальні на залізничному вокзалі. Там він отримає необхідну підтримку, гаряче 
харчування, матеріальну допомогу та інформацію. Забезпечення притулком та 
харчуванням біженців з України є завданням уряду. Ані воєвода, ані місто 
Перемишль не є посередниками у здачі квартир в оренду приватним особам для 
розміщення біженців з України.  
 
 Але питання – куди я можу повідомити, що хочу прийняти – на пункт прийому?  
 
У Перемишлі таке повідомлення необхідно подати через Центр гуманітарної 
допомоги (Centrum Pomocy Humanitarnej), вул. Бєляна 2 (Bielana 2) (надано 
17.01.2023) 
 
Польсько-український кордон закрито? Хто може це пройти? 
 
Громадян України, які тікають від війни, пустять до Польщі. Якщо вони не мають 
гарантованого місця перебування в Польщі, вони повинні звернутися до 
найближчого пункту прийому. Там вони отримають гаряче харчування, напої, базове 
медичне обслуговування, місце для відпочинку та додаткову інформацію про 
перебування. Буде надано тимчасове проживання в Польщі. 
 
Які документи про щеплення потрібні (для перетину кордону)? А якщо чогось 
не вистачає (наприклад, довідки) чи хтось невакцинований – чи можна 
тестуватися та вакцинуватися на польській стороні? 
 
Постанова була опублікована у четвер, 24 лютого. У ньому йдеться, що люди, які 
перетинають польсько-український кордон у зв’язку зі збройним конфліктом, будуть 
звільнені від обов’язку проходити карантин і показувати негативний результат тесту 
на SARS-CoV-2. 
 
Що робити з тимчасовими працівниками, яким буде їхній статус? 
 
Якщо останній день легального перебування громадянина України, який проживає в 
Польщі на підставі: національної візи або дозволу на тимчасове проживання, 
припадає на період з 24 лютого 2022 року, термін дії цих посвідок на проживання 
продовжується до 31 грудня. , 2022.  



 
А знаєте що зараз, після 31 грудня?  
 
Він продовжений до 18 місяців згідно з постановою від 13 січня 2023 року в 
рамках безвізу - припадає на період з 24 лютого 2022 року, а перебування 
почалося раніше цієї дати, його перебування на цій території вважається 
законним строком на 18 місяців (Закон. 2023 р., № 103) 

 
Чи будуть легші формальності на кордоні? 
Так, громадяни України можуть в’їжджати до Польщі, напр. на підставі заяви про 
міжнародний захист, поданої на польському кордоні; згода начальника прикордонної 
служби, яка надається при перетині кордону. 
Більше інформації: www.gov.pl/web/udsc/ukraina. Людям, які тікають від війни, також 
не потрібно перебувати на карантині. 
 
Чи приймає Польща українців, на яких умовах, які документи потрібні? 
 
Громадян України, які тікають від війни, пустять до Польщі. Якщо вони не мають 
гарантованого місця перебування в Польщі, вони повинні звернутися до 
найближчого пункту прийому. Там вони отримають гаряче харчування, напої, базове 
медичне обслуговування, місце для відпочинку та додаткову інформацію про 
перебування. Буде надано тимчасове проживання в Польщі. Громадяни України 
можуть в'їжджати до Польщі на підставі: безвізового режиму на підставі 
біометричного паспорта; національна віза (D) або шенгенська віза (C); віза D або C 
або дозвіл на проживання, виданий іншою державою Шенгену; дозвіл на тимчасове 
проживання, дозвіл на постійне проживання або дозвіл на проживання 
довгострокового резидента ЄС і дійсна карта перебування; заява про міжнародний 
захист, подана на польському кордоні; згода начальника прикордонної служби, яка 
надається при перетині кордону. 
Більше інформації: www.gov.pl/web/udsc/ukraina2 
 
Як отримати статус біженця? 
 
Для того, щоб подати заяву про міжнародний захист, вам необхідно з’явитися до 
компетентного органу прикордонної служби. 
Це можна зробити: при в’їзді на територію Польщі 
в будь-якому відділенні або на посту Прикордонної служби. Подача заявки 
супроводжується додатковими процедурами, такими як: 

• фотографія (обов'язково), 
• зняття відбитків пальців (обов’язкове для осіб старше 14 років), 
• медичні огляди та санітарні процедури, 
• детальна перевірка особи (тільки у випадках, виправданих міркуваннями 

безпеки), 



• індивідуальна бесіда. 
Більше інформації: gov.pl/w-jaki-sposob-zlozyc-wniosek-o-udzielenie-ochrony-
miedzynarodowej2 
На осіб, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року, діють особливі правила 
легалізації перебування. Більше інформації: gov.pl/web/udsc 

 


