
Краків, 15.03.2022

Допомога  
громадянам України −  
основна юридична  
інформація
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1. Громадян України, які 
прибули на територію 
Республіки Польща 
безпосередньо з території 
України у зв’язку з бойовими 
діями, що ведуться на території 
цієї держави.

2. Громадян України, які 
мають картку поляка і разом із 
найближчою родиною прибули 
на територію Республіки 
Польща у зв’язку з цими 
бойовими діями.

3. Осіб, які не мають 
громадянства України але 
одружені з громадянином 
України, за умови, що вона 
прибула на територію 
Республіки Польща 
безпосередньо з території 
України у зв’язку з бойовими 
діями, які ведуться на території 
цієї держави.

КОГО 
СТОСУЄТЬСЯ 
ЗАКОН ВІД  
12 БЕРЕЗНЯ 
2022 РОКУ ПРО 
ДОПОМОГУ 
ГРОМАДЯНАМ 
УКРАЇНИ  
У ЗВ’ЯЗКУ  
ЗІ ЗБРОЙНИМ 
КОНФЛІКТОМ 
НА ЇЇ 
ТЕРИТОРІЇ?

Якщо громадянин України, 
зазначений у ст. 1 пункт 1, 
законно в’їхав на територію 
Республіки Польща у період з 24 
лютого 2022 року та заявляє про 
намір залишитися на території 
Республіки Польща, його 
перебування на цій території 
вважається законним протягом 
18 місяців- тобто з 24 лютого 
2022 року до 24 серпня 2023 року

Законним вважається 
також перебування дитини, 
народженої на території 
Республіки Польща від матері, 
законність перебування якої в 
Польщі регулюється Законом 
про допомогу громадянам 
України.

Якщо громадянин України, 
який має Карту поляка, виїхав 
з України в період з 24 лютого 
2022 року, а потім легально 
в’їхав на територію Республіки 
Польща та заявляє про намір 
залишитися на території 
Республіки Польща, його 
перебування на її території 

вважається законним терміном 
на 18 місяців з 24 лютого  
2022 року.

Якщо в’їзд громадянина України 
на територію Республіки 
Польща не був зареєстрований 
начальником прикордонної 
служби під час прикордонного 
контролю, Головний комендант 
прикордонної служби реєструє 
перебування громадянина 
України на території 
Республіки Польща за його 
запитом, поданим не пізніше 60 
днів з дня в'їзду на територію 
Республіки Польща.

Виїзд громадянина України з 
території Республіки Польща на 
термін понад 1 місяць позбавляє 
його прав, передбачених 
Законом про допомогу 
громадянам України.



4 5

Громадянин України має право 
подати заявку на надання 
номеру PESEL – це дасть 
йому можливість приступити 
до роботи та отримати 
матеріальну та нематеріальну 
допомогу.

Щоб отримати номер PESEL, 
необхідно заповнити заявку 
(доступна в пунктах подачі 
заявок) та прикріпити 1 
біометричну фотографію.

Орган комунальної влади може 
надати громадянину України 
можливість безкоштовно 
зробити біометричний знімок, 
необхідний для подання заяви 
на отримання номера PESEL.

НАДАННЯ 
НОМЕРУ  
PESEL

У середу, 16 березня, 
розпочалася реєстрація 
громадян України, які 
перетнули кордон з 24 
лютого 2022 р. У Кракові 
реєстрація відбувається 
за адресою TAURON Arena 
Krakow, вул. Станіслава 
Лема 7, 31-571 Краків 
(ul. Stanisława Lema 7,  
31-571 Kraków).

Пункт на TAURON Arena 
Kraków відкритий з 
понеділка по суботу, з 8.00 
до 20.00

ДОЇЗД ДО TAURON ARENA 
KRAKÓW 

Зупинка "TAURON Arena 
Kraków", al. Pokoju: трамвайні 
лінії № 1, 14, 22; автобус  № 128

Зупинка «TAURON Arena 
Kraków Wieczysta»: трамвайні 
лінії  №  4, 5, 9, 10, 49, 52; 
автобуси  №  124, 128, 424

Зупинка "TAURON Arena 
Kraków" (біля головного входу, 
ul. Lema): автобус  № 128.

Фінансова підтримка 
надається з дня перетину 
кордону – дата подання 
заявки на номер PESEL не 
впливає на отримувану 
допомогу.
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Громадянин України має 
право працювати на території 
Республіки Польща протягом 
періоду перебування відповідно 
до чинного законодавства, 
якщо:

• його перебування на тери-
торії Республіки Польща 
вважається законним у 
зв'язку з перетином кордону 
з 24 лютого 2022 року - необ-
хідно мати штамп у паспорті 
з датою перетину україн-
сько-польського кордону не 
раніше ніж 24 лютого 2022 
року або мати підтверджен-
ня про в’їзд громадянина 
України на територію коман-
диром прикордонної служ-
би під час прикордонного 
контролю (за таким доку-
ментом можна звернутися 
до 60 днів з дня перетину 
кордону).

• є громадянином України, 
який на законних підста-
вах проживає на території 
Республіки Польща

ВЛАШТУВАННЯ 
НА РОБОТУ 
І ВІДКРИТТЯ 
БІЗНЕСУ

Громадянин України, який 
хоче працювати, повинен 
мати номер PESEL, але не 
зобов'язаний виконувати 
будь-які інші формальності, 
пов'язані з прийняттям на 
роботу.

Про доручення роботи цьому 
громадянину через систему 
ІКТ роботодавець протягом 
14 днів з дня початку роботи 
громадянином України 
повідомляє повітове управління 
праці за місцезнаходженням або 
місцем проживання —  
praca.gov.pl

Громадянин України може 
стати на облік і бути визнаним 
безробітним або у пошуках 
роботи.

Громадяни України можуть 
здійснювати та вести 
господарську діяльність на 
території Республіки Польща 
на тих самих умовах, що й 
громадяни Польщі, за умови 
отримання громадянином 
України номера PESEL.

Якщо перебування підприємця 
- громадянина України на 
території Республіки Польща 
перестає бути законним на 
підставі цього Закону або 
Закону про іноземців від 12 
грудня 2013 року, підприємець 
підлягає вилученню з 
Центрального реєстру та 
Інформації про господарську 
діяльність.
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Неповнолітній громадянин 
України, про якого йде мова у 
ст. 1 пункті 1, який перебуває 
на території Республіки 
Польща без опіки повнолітніх, 
відповідальних за нього 
відповідно до чинного в 
Республіці Польща закону, 
перебуватиме під опікою  
тимчасового опікуна разом зі 
своїм майном.

ФОРМИ  
МАТЕРІАЛЬНОЇ  
ТА  
НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ  
ДОПОМОГИ

СТАТУС  
НЕПОВНОЛІТНІХ 
БЕЗ  
СУПРОВОДУ

Громадянин України, який 
проживає на території 
Республіки Польща, 
перебування якого на території 
Республіки Польща вважається 
законним на підставі ст. 2 
пункту 1, має право на: 

• сімейні пільги,

• допомогу дитині, якщо він 
проживає з дітьми на терито-
рії Республіки Польща, 

• виплату на хороший старт, 
якщо він або вона прожи-
ває з дітьми на території 
Республіки Польща,

• сімейний капітал, якщо він 
проживає з дітьми на терито-
рії Республіки Польща,

• співфінансування/
зменшення плати за 
перебування дитини в яслах, 
дитячому клубі або з денним 
опікуном, якщо він проживає 
з дитиною на території 
Республіки Польща. 
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Громадянину України, 
який проживає на території 
Республіки Польща, можуть 
надаватися грошові та 
безготівкові допомоги на 
умовах і відповідно до Закону 
про соціальну допомогу від 12 
березня 2004 року.

Громадянин України, 
перебування якого на території 
Республіки Польща вважається 
законним на підставі ст. 2 
пункту 1 і який внесений до 
реєстру PESEL, має право на 
допомогу у вигляді одноразової 
грошової допомоги у розмірі 
300 злотих на особу, призначену 
на утримання, зокрема на 
покриття витрат на харчування, 
одяг, взуття, засоби особистої 
гігієни та плати за житло.

Громадянин України, який 
проживає на території 
Республіки Польща, може 
отримати продовольчу 
допомогу в рамках 
Європейського фонду допомоги 
найбільш знедоленим.

МЕДИЧНА 
ДОПОМОГА

Громадянин України має 
право на медичну допомогу, 
яка надається на території 
Республіки Польща, включаючи 
медичні послуги, за винятком 
санаторно-курортного лікування  
та санаторно-курортної 
реабілітації.
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ОТРИМАННЯ 
ДОЗВОЛУ НА 
ТИМЧАСОВЕ 
ПРОЖИВАННЯ

ПРОДОВЖЕННЯ  
ЗАКОННОСТІ 
ПЕРЕБУВАННЯ

Якщо останній день 
перебування громадянина 
України на території Республіки 
Польща за національною візою 
припадає на період з 24 лютого 
2022 року, період перебування 
на підставі цієї візи та період 
Терміну дії цієї візи продовжено 
згідно із законом до 31 грудня 
2022 року.

Національна віза під час 
продовження терміну 
перебування та терміну дії 
відповідно до розд. 1 не дає 
права перетинати кордон.

Якщо останній день дії посвідки 
на тимчасове проживання, 
виданої громадянину України, 
припадає на період з 24 лютого 
2022 року, строк дії цього 
дозволу продовжується згідно із 
законом до 31 грудня 2022 року.

Якщо останній день дії: 
1) карти на проживання, 
2) польських документів, що 
посвідчують особу громадянина 
України, 
3) документу «згода на 
допустиме перебування»

Громадянину України за його 
заявою одноразово надається 
посвідка на тимчасове 
проживання на 3 роки, рахуючи 
з дня винесення рішення.

Заява про надання дозволу на  
тимчасове проживання подає- 
ться громадянином України не 
раніше ніж через 9 місяців з дня 
в'їзду та не пізніше 18 місяців з 
24 лютого 2022 року. Заява що 
подається раніше ніж через 9 
місяців з дня в'їзду залишиться 
без розгляду воєводою .

Дозвіл на тимчасове прожи- 
вання, зазначений у розд. 1,  
надається воєводою, компетен- 
тним за місцем проживання 
громадянина України на день 
подання заяви. Зміна місця 
проживання громадянина 
України не впливає на терито- 
ріальну юрисдикцію воєводи.

Громадянин України, якому 
надано дозвіл на тимчасове 
проживання, має право працю- 
вати на території Республіки 
Польща без необхідності 
отримання дозволу на роботу.
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- видана громадянам України 
припадає на період з 24 лютого 
2022 року, вона продовжена 
згідно із законом на 18 місяців.

Подовження терміну дії 
документів, зазначених у абз. 
8, не є підставою для видачі або 
заміни цих документів.

Карта на проживання 
протягом періоду, на який 
було продовжено її дію згідно з 
розд. 8, не дає права на перетин 
кордону.

Якщо останній день  
дозволеного терміну еребування 
громадянина України на 
території Республіки Польща 
на підставі шенгенської візи, 
виданої органом влади Польщі, 
іншої держави Шнегенської 
зони або в рамках безвізового 
режиму припадає на період з 24 
лютого 2022 року, а перебування 
почалося до цієї дати, його 
перебування на цій території 
вважається законним строком на 
18 місяців.

СТРАХУВАННЯ 
ТРАНСПОРТНОГО 
ЗАСОБУ

Громадянин України має право 
на безкоштовне страхування 
свого транспортного засобу на 
30 днів.




