
 

 

 

Перетин кордону і легалізація 
в Польщі  
(путівник для громадян України) 
 

 

28 лютого 2022 



 
 

2 

 

1. Перетин кордону  

Громадяни України можуть в'їхати до Польщі, зокрема на підставі: 

 безвізового режиму подорожі на підставі біометричного паспорта (наразі не вимагається 
ніяких інших необхідних документів, таких як бронювання готелів, підтвердження засобів 
утримання або підтвердження страхування); 

 національної візи (D) або шенгенської візи (C) або дозволу на проживання, виданому 
іншою державою Шенгенського договору   

 дозволу на тимчасове проживання, постійне проживання або дозвіл довготермінового 
резидента Європейського Союзу і діючого дозволу на проживання; 

 заяви про міжнародний захист (статус біженця), яка складена в пункті перетину кордону 
Польщі; 

 згоди коменданта Прикордонної Служби, наданої під час перетину кордону (у разі 
наявності відмінного від паспорту біометричного документу ідентифікації особи). 

На даний момент, від громадян інших країн, які в’їжджають до Польщі з території України не 
вимагають додаткових документів, окрім паспорту або іншого ідентифікуючого документу.  

 

2. Перетин кордону неповнолітніми особами 

Як правило, перетин кордону неповнолітньою особою, яка подорожує без одного або обох батьків 
(опікунів), в принципі є можливим за умови пред’явлення нотаріально засвідченої згоди другого 
або обох батьків (опікунів). На даний момент, це вимагання не застосовується. 

 

3. Допомога на території Польщі 

Особи, які бажають отримати допомогу від польського уряду після прибуття до Польщі, повинні 
звернутися до одного з наступних пунктів прийому. Ці пункти знаходяться біля польського кордону 
і також в середині країни. В цих пунктах можуть отримаюти їжу, можливість відпочинку, транспорт 
(вся допомога є безкоштовна) та необхідну інформацію. В цих пунктах вони також зможуть подати 
заявку на міжнародний захист (статус біженця), але це не є обов’язково. Реєструватись в пункті 
прийому також не обов’язково. 

Пункти прийому: 

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina---ua 

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2 

 

4. Міжнародний захист 

Особи, які прибувають на територію Польщі з території Україні можуть (але не повинні) подавати 
заявку на отримання міжнародного захисту (статус біженця). Перебування таких осіб в Польщі 
буде легальне, але під час тривання процедури не зможуть перетинати польський кордон та 
виїхати, наприклад до Німеччини. Також такі особи не зможуть виконувати праці в Польщі.  
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5. Право перебування в Польщі після в’їзду на її територію 

Якщо громадянин України в’їхав до Польщі на підставі зокрема на підставі: 

Підстава в'їзду Період легального перебування 

безвізового режиму подорожі на 
підставі біометричного паспорта 

легальне перебування триває до 90 днів 

національної візи або шенгенської 
візи, що видається польським 
органом влади 

 перебування є законним відповідно до терміну дії візи та 
терміну перебування, зазначеного в ній; після закінчення 
перебування на підставі національної візи, перебування 
може продовжуватися без виїзду в рамках безвізового 
руху до 90 днів з біометричним паспортом; 

 

 візи із відміткою D або C, 
виданої іншою Шенгенською 
державою,  

 дозволу на проживання, 
виданого іншою Шенгенською 
державою 

строк дії законного перебування становить до 90 днів 

згоди коменданта Прикордонної 
Служби 

строк дії законного перебування становить 15 днів 

 

Якщо громадянин України бажає продовжити своє законне проживання, він може перед його 
закінченням: 

 звернутися за дозволом на тимчасове проживання або, 
 якщо будуть виконані відповідні умови, на отримання дозволу на постійне проживання.  

Такі заяви подаються до відповідного управління воєводства за місцем проживання. Для 
отримання детальнішої інформації відвідайте інтернет-сторінку: www.gov.pl/udsc, закладки: 
вирішіть справу, іноземці, громадяни третіх країн. 

Незалежно від цього громадяни України зможуть легально перебувати в Польщі й далі на підставі 
спеціальних правил щодо епідемії COVID-19. 

Створюються нові правила щодо спрощення легального перебування в Польщі для громадян 
України. В будь якому випадку, уряд запевнює, що ніхто з громадян України не буде вимушений 
покинути територію Польщі з причини формального закінчення часу легалізації 
перебування в Польщі.  

 

6. Легалізація проживання членів сім'ї працівників, працевлаштованих у Польщі 

Члени сім'ї іноземного громадянина, який легально працює і проживає в Польщі, можуть 
звернутися за дозволом на тимчасове проживання. 
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6.1 Дозвіл на тимчасове проживання з метою проживання з іноземцем (поєднання з 
родиною) 

Перелік членів родини, які мають право подати заявку на цей вид дозволу, обмежений:  

− чоловіком/дружиною (шлюб повинен бути визнаний польським законом); 

− неповнолітньою дитиною (віком до 18 років), біологічна, прийнятою або іншою дитиною, 
що знаходиться на утриманню іноземця, і над якою іноземець виконує фактичні 
батьківські обов’язки (наприклад, дитина його чоловіка/дружини з попередніх відносин). 

Дозвіл на тимчасове проживання з метою поєднання з родиною надає утримувачу право 
працювати в Польщі без необхідності отримання додаткових документів за умови, що іноземець, 
до якого він/вона приєднується на момент подачі заяви, перебуває в Польщі, зокрема: 

− на підставі дозволу на постійне проживання; 

− на підставі довгострокового дозволу на проживання довготермінового резидента ЄС; 

− не менше 2 років на підставі послідовних дозволів на тимчасове проживання, у тому числі 
безпосередньо перед поданням заяви на отримання дозволу на тимчасове проживання 
для члена родини - на підставі дозволів, наданих йому на період перебування не менше 
1 року; 

− на підставі дозволу на тимчасове проживання з метою виконання висококваліфікованої 
праці. 

В інших випадках отримання дозволу на тимчасове проживання все ще можливе, але такий дозвіл 
не дасть, в початковий період, право члену родини працювати в Польщі (буде потрібне додаткове 
освідчення, яке на практиці дуже легко отримати) 

Може подати заяви на отримання дозволів на тимчасове проживання для членів родини, які ще 
перебувають за межами Польщі, з їх письмовою згодою.  

Для іноземця, який є неповнолітнім, клопотання про надання дозволу на тимчасове проживання 
здійснюється батьками або опікуном, встановленим судом, або одним з батьків або одним з 
опікунів, встановлених судом. 

Процедура видачі такого дозволу повинна бути відповідною до загальних правил, спільних для 
всіх видів дозволів на тимчасове проживання – заява має бути подана в управління воєводства, 
відповідального до місця проживання члена родини іноземця в Польщі. 

Типові документи, необхідні для підтвердження даних, що містяться в заяві, та обставини, що 
виправдовують надання такого типу дозволу, включають: 

− записи про цивільний стан, що підтверджують ступінь спорідненості або приналежності, 
визнані законом Республіки Польща, і в міру можливості, супроводжуються апостилем 
(отриманим на території України); 

− документ, що підтверджує законне право на житло, в якому перебуває або має намір 
проживати член родини (наприклад, договір оренди); 
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− докази, що підтверджують наявність страховки члена родини, або покриття страховиком 
витрат на лікування члена родини на території Республіки Польща (включаючи, 
наприклад, форму ZUS ZCNA, страховий поліс); 

− документи, що підтверджують юридичну підставу для проживання в Польщі 
чоловіка/дружини або батьків члена родини, що подає заявку на отримання дозволу 
(наприклад, копія візи, дозвіл на проживання); 

− документи, що підтверджують наявність стабільного та регулярного джерела доходу, 
достатнього для покриття витрат на проживання себе та залежних членів родини 
(принаймні 528 злотих на одну особу в родині), наприклад, трудовий договір працівника, 
виписка з банківського рахунку. 

6.2 Дозвіл на тимчасове проживання через інші обставини 

Отримання дозволів на тимчасове проживання для інших (не включених до списку) членів родини 
іноземних громадян, працевлаштованих у Польщі (наприклад, батьків, братів і сестер, 
дідусів/бабусь або інших осіб, що здійснюють сімейне життя з іноземцем (наприклад, партнером), 
також є можливим. Це дозвіл на тимчасове проживання, виданий в контексті так званих «інших 
обставин». Воно не дає право власнику працювати в Польщі без отримання додаткового 
документу для легалізації роботи (наприклад, заяви). 

У разі отримання дозволів на тимчасове проживання необхідно додати до документів-заяв, що 
свідчать про те, що родинне життя здійснюється з іноземнцем, який проживає в Польщі.  

Нові правила, що зараз створюються, мають полегшити процес перевезення членів сім’ї та рідних 
на територію Польщі. 
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