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1. Перетин кордону 
 

1.1. Загальна інформація 

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

 згоди Головнокомандуючого Прикордонної Служби, наданої під час перетину кордону  
(„надзвичайний перетин кордону”) 

 безвізового режиму 

 заяви на міжнародний захист (статус біженця) 

 національної візи (D) або шенгенської візи (C) 

 довготермінової візи або дозволу на проживання виданого іншою країною зони Шенген, 

 дозволу на тимчасове переживання, дозволі на постійне переживання або дозволу на 
довгострокового резидента ЄС та дійсної картки побиту тимчасові дозволи 

 

1.2.  Надзвичайний перетин кордону (без паспорта) 

Якщо у немає паспорта (або його немає у членів вашої родини), як виняток, ви можете в’їхати до 
Польщі після отримання згоди Головнокомандувача Головної Прикордонної служби (ст. 32 п.1 
Закону про іноземців). 

З 25 лютого 2022 року влада Польщі дозволяє всім громадянам України перетинати польський 
кордон за будь-яким іншим документом, що посвідчує особу, особливо це стосується дітей. 

 

1.3. Безвізовий режим (якщо у вас є паспорт) 

Від 19 лютого 2022 р. польська влада скасувала обмеження (щодо цілі в’їзду) в прикордонному русі 
на кордоні з Україною та в пунктах пропуску повітряного кордону. Таким чином, відновлено правила 
в’їзду, які існували до стану епідемії, а це означає, що громадяни України можуть в’їжджати до 
Польщі без віз або без виконання додаткових умов. 

Кордон з Україною можна перетинати в Дорогуську, Корчовій, Гребенному, Медиці, Будомежі, 
Крощенку, Зосині та Долгобичеві. 25 лютого 2022 року Прикордонна Служба Польщі повідомила, 
що всі пункти перетину кордону з Україною відкриті. 

Орган Прикордонна Служба Польщі 

Необхідні 
документи* 

 

 

* З 25 лютого 2022 
року влада Польщі 
не вимагає від 

 біометричний паспорт 

 документи, що підтверджують наявність у вас достатніх коштів для 

покриття вартості проживання протягом усього запланованого 
перебування та витрат на повернення в Україну (наприклад, виписка 
з банку за останні 6 місяців, дорожній чек, довідка про ліміт кредитної 
картки, видана банком-емітентом) 
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громадян України 
пред’являти 
документи, окрім 
біометричного 
паспорта, при 
перетині польського 
кордону. 

 підтвердження наявності державного медичного страхування або 

приватного медичного страхування, чинного в країнах Шенгену на 
суму щонайменше 30 000 євро на час запланованого перебування 

 документи, що підтверджують участь у туристичному заході або 
проживання в Польщі 

 

1.4.  Процедура щодо біженців 

Як громадянин України, в принципі можеш подати заяву про міжнародний захист. Зробити це можна 
на польському кордоні або в будь-якому відділенні Прикордонної Служби. 

Рішення про надання (або про відмову в наданні) статусу біженця або про надання (або про відмову 
в наданні) додаткового захисту приймається Директором Управління у справах іноземців. 

Після подання заяви про міжнародний захист будеш направлений до приймального центру при 
Управлінні у справах іноземців, де будеш проходити медичний огляд. Також може подати заяву про 
соціальну допомогу на час розгляду справи та отримати направлення до центру проживання для 
біженців (проте тебе там не затримають проти власної волі). 

Після подачі заяви про міжнародний захист твоє перебування в Польщі є легальне. Але поки 
процедура не буде завершена, не можеш перетнути польський кордон і виїхати, наприклад, до 
Німеччини. Твій паспорт буде передано на зберігання Директору Управління у справах іноземців і 
буде видано спеціальний документ – TZTC (Тимчасове посвідчення особи іноземця), який 
підтверджує твою особу та дозволяє залишатися в Польщі до винесення остаточного рішення про 
надання міжнародного захисту. 

Рішення буде прийнято на основі твоїх показів, які ти надаш органу влади (отримаєш 
повідомлення). 

Примітки  Робота в Польщі не дозволяється протягом перших 6 місяців 

процедури. Якщо минуло 6 місяців, а твоя справа все ще 
розглядається, то можеш подати заявку на отримання сертифіката, 
який дає тобі право працювати в Польщі. Після отримання 
міжнародного захисту маєш право працювати в Польщі без дозволу на 
роботу 

Час очікування  Процедура має тривати до 6 місяців, але фактичний середній час 
очікування рішення становить приблизно 14,5 місяців 

Офіційний збір  Оплата не потрібна 

Орган  Прикордонна Служба та Директором Управління у Справах Іноземців 

Основні 
необхідні 
документи 

 Паспорт та будь-які документи та докази того, що тобі дійсно загрожує 

небезпека у своїй країні походження 
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2.  Перебування в Польщі 
2.1 Дозвіл на тимчасове проживання 

Якщо вже перебуваєш в Польщі і можеш підтвердити мету свого перебування в Польщі більше 90 
днів, наприклад, роботу на підставі дозволу на роботу або посвідчення (дивись деталі в частині 3), 
можеш подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання, щоб легалізувати своє 
перебування в Польщі. Після закінчення безвізового періоду віза тобі не знадобиться. 

Сама подача заяви про дозвіл на тимчасове проживання дасть тобі право легально перебувати в 
Польщі до винесення остаточного рішення у твоїй справі. 

Дозвіл на тимчасове проживання також дає право перебувати в інших країнах Шенгенської зони не 
більше 90 днів протягом кожного 180-денного періоду. Однак це не дає вам права працювати в цих 
країнах (завжди враховуйте місцеві імміграційні закони). 

У Польщі є кілька видів дозволів на тимчасове проживання. Є спільні елементи процедури для всіх 
видів дозволів. Детальніше ми розглянемо в Частині 3. 

 

2.2  Дозвіл на постійне проживання 

Особи, які належать до однієї з категорій, перерахованих у Законі, можуть подати заяву на 
отримання дозволу на постійне проживання, зокрема іноземці польського походження та власники 
дійсної Картки Поляка. 

Термін дії Невизначений термін 

Час очікування Процедура займає близько 6 місяців 

Офіційний збір 640 злотих за дозвіл і 50 злотих за картку проживання 

без зборів для власників Картки Поляка 

Орган Воєводське управління, компетентне за місцем проживання іноземця в 
Польщі 

Основні 
необхідні 
документи 

 заява 

 паспортні фотографії 

 копія паспорта (всі сторінки) та оригінал паспорта 

 копія Картки поляка та оригінал Картки поляка 

 документи, що підтверджують наявність достатніх коштів для 
покриття витрат на проживання та повернення в Україну 
(наприклад, виписки з банку за останні 6 місяців) 

 підтвердження наявності державного медичного страхування або 
приватного медичного страхування для мандрівників, чинного в 
країнах Шенгену, на суму не менше 30 000 євро на запланований 
період перебування 

Особи з дозволом на постійне проживання мають право працювати в Польщі без додаткових 
дозволів. 
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2.3  Національні візи (D) 

Якщо можеш підтвердити мету перебування в Польщі більше 90 днів, наприклад, роботу на основі 
дозволу на роботу або посвідчення (див. деталі в розділі 3), можеш подати заявку на національну 
візу (D), яка легалізує Твоє перебування в Польщі. 

Однак візу до Польщі в Польщі отримати не можна. Ти повинен подати заявку в консульства Польщі 
за кордоном. 

Термін дії від 91 до 365 днів; для короткочасного перебування в Польщі необхідно 
отримати шенгенську візу (застосовується аналогічна процедура); візу 
можна отримати кілька разів 

Час очікування Термін розгляду заявки на візу становить до 15 днів з дати подачі заяви 

Орган Консульства Республіки Польща в Україні (в принципі) 

Основні необхідні 
документи 

 заява 

 паспортні фотографії 

 копія паспорта та оригінал паспорта 

 документи, що підтверджують наявність достатніх коштів для 
покриття витрат на проживання протягом усього запланованого 
перебування та покриття витрат на повернення в Україну 

 підтвердження наявності державного медичного страхування або 
приватного медичного страхування для подорожуючих до країн 
Шенгену на суму не менше 30 000 євро на запланований термін дії 
візи 

 документи, що підтверджують підставу перебування в Польщі більше 
90 днів 

Національна віза також дає право перебувати в інших країнах Шенгенської зони не більше 90 днів 
протягом кожного 180-денного періоду. Однак це не дає вам права працювати в цих країнах (завжди 
враховуйте місцеві імміграційні закони). 
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3.  Праця в Польщі  
 

3.1 Посвідчення 

Якщо не відповідаєш вимогам або з інших причин, не можеш подати заявку на отримання 
національної візи (D) Poland. Business Harbor, але у маєш роботодавця, який пропонує тобі роботу 
в Польщі, то можеш працювати в Польщі на підставі посвідчення, зареєстрованої цим 
роботодавцем у місцевому центрі зайнятості. 

Термін дії До 24 місяців 

Час очікування Декларація зазвичай реєструється протягом 7 днів 

Офіційний збір 30 злотих 

Орган Центр зайнятості, згідно місцезнаходження польського роботодавця 

Сторона процесу Польський роботодавець, якого може представляти повірений протягом 
усього процесу на підставі довіреності 

Необхідні 
документи 

 заява 

 копія паспорта 

 витяг з реєстру або копія посвідчення особи роботодавця 

 заява роботодавця про відсутність судимості у зв'язку з 
імміграційними правилами в Польщі 

Це посвідчення дає тобі право легально працювати з даним роботодавцем, але не легалізує твого 
перебування в Польщі. Це означає, що до закінчення безвізового періоду ти повинен додатково 
подати заяву на візу (якщо перебуваєш за кордоном) або дозвіл на тимчасове проживання (якщо 
перебуваєш в Польщі). 

 

3.2  Дозвіл на роботу  

Якщо не відповідаєш вимогам або з інших причин, не можеш подати заявку на отримання 
національної візи (D) Poland. Business Harbor або бути працевлаштованим на підставі посвідчення, 
але у тебе є роботодавець, який пропонує тобі роботу в Польщі, або ти був делегований працювати 
в Польщі роботодавцем за межами Польщі, то можеш працювати в Польщі на основі дозволу на 
роботу, отриманим таким роботодавцем. 

Існує кілька видів дозволів на роботу; тип А стосується працевлаштування польським 
роботодавцем; типи C-E відносяться до працевлаштування як працівника, відрядженого до Польщі 
з-за кордону. 
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Термін дії До 3 років; можна отримати неодноразово 

Час очікування Процедура займає приблизно 1-3 місяці 

Офіційний збір 100 - 200 злотих 

Орган Воєводське Управління, згідно місцезнаходження польського роботодавця 
або місцем виконування праці (у разі дозволу на роботу типу A-E) 

Необхідні 
документи 

 заява 

 статистична форма 

 копія паспорта 

 витяг з реєстру або копія посвідчення особи роботодавця 

 декларація роботодавця про відсутність судимості у зв'язку з 
імміграційними правилами в Польщі 

 довідка з місцевої служби зайнятості та документи, що 
підтверджують освіту, професійний досвід та кваліфікацію (у разі 
отримання дозволу на роботу типу А, якщо йому не передує 
посвідчення) 

Дозвіл на роботу дає тобі право легально працювати з даним роботодавцем, але не легалізує твоє 
перебування в Польщі. Це означає, що до закінчення безвізового періоду ти повинен додатково 
подати заяву на візу (якщо перебуваєш за кордоном) або на дозвіл на тимчасове проживання (якщо 
перебуваєш в Польщі). 

 

3.3  Дозвіл на тимчасове проживання  

Дозвіл на тимчасове проживання може бути підставою для перебування в Польщі на термін більше 
90 днів з кількох причин, у тому числі розглянутих у частині 2. Він також може бути використаний як 
єдина основа для роботи та перебування в Польщі. 

Дозволи на тимчасове проживання, які також дозволяють працювати в Польщі без необхідності 
отримувати додатковий документ, що дозволяє працювати (наприклад, дозвіл на роботу або 
посвідчення), включають: 

 дозвіл на тимчасове проживання та роботу - можна використовувати для більшості видів 
робіт, виконуваних для роботодавця в Польщі 

 дозвіл на тимчасове проживання для висококваліфікованих працівників (так звана блакитна 
карта) - поширюється на роботу за професією, що вимагає вищої освіти або не менше 5 
років досвіду роботи за рівнем, порівнянним з вищою освітою 

 дозвіл на проживання з метою ведення бізнесу (для підприємців) - надається іноземцю, 
метою перебування якого є ведення індивідуальної підприємницької діяльності, членство в 
правлінні товариства з обмеженою відповідальністю або акціонерного товариство, в якому 
іноземець володіє акціями, ведення справами командинтного товариства або командитно-
акційного товариства будучи повним учасником або представником. 
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Тип дозволу на проживання та 
роботу  

блакитна картка для підприємця  

Термін дії До 3 років; можна отримати неодноразово До 3 років; можна отримати 
неодноразово 

Час очікування Процедура займає близько 5-9 місяців 

Офіційний збір 340-440 злотих за дозвіл i 50 злотих за картку проживання 

Орган Воєводське управління, згідно місця проживання в Польщі 

Необхідні 
документи 

 заява 

 підтвердження наявності державного медичного страхування або 
приватного медичного страхування для поїздок до країн Шенгену на 
суму не менше 30 000 євро 

 так званий сертифікат від старости та 
документи, що підтверджують освіту, 
професійний досвід та кваліфікацію (з 
винятками) 

 документ, що 
підтверджує місце 
проживання в Польщі 
(наприклад, договір 
оренди) 

  трудовий договір 
або договір 
доручення, 
укладений на 
термін не менше 
1 року 

 документи, що 
підтверджують 
освіту або 
професійний 
досвід 

 довідки із соціального 
страхування та 
податкової служби про 
відсутність 
заборгованості по 
внесках та податках 

 документи, пов'язані з 
провадженням 
підприємницької 
діяльності, що 
підтверджують доходи, 
працевлаштування 
працівників тощо. 

Наведені вище дозволи на проживання також дають право перебувати в інших країнах Шенгенської 
зони протягом періоду, що не перевищує 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду. Однак 
вони не дають права працювати в цих країнах (завжди враховуйте місцеві імміграційні закони). 
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3.4  Програма Poland. Business Harbor (“PBH”) 

Якщо у вас є освіта або досвід роботи в секторі IT / New Tech і польська компанія з IT-сектора 
пропонує тобі роботу, то можеш подати заявку на національну візу типу D з приміткою Poland. 
Business Harbor.  

Ця віза дозволить Тобі працювати та перебувати в Польщі (без необхідності отримувати дозвіл на 
роботу чи посвідчення), а також привезти свою сім’ю до Польщі. 

Список компаній-партнерів PBH доступний на веб-сайті: https://www.gov.pl/web/poland-
businessharbour-en/itspecialist 

Примітки Власники віз PBH отримують повний доступ до польського ринку праці 
(вони можуть вільно змінювати роботу без необхідності змінювати / 
отримувати нову візу) 

Термін дії До 1 року 

Час очікування Заявки на візу обробляються першочергово протягом кількох днів 

Офіційний збір Плата за стандартну процедуру не стягується 

Орган Консульства Республіки Польща в Україні за місцем проживання 
заявника (в принципі) 

Необхідні 
документи 

 заява 

 паспортна фотографія 

 копія паспорта та оригінал паспорта 

 підтвердження наявності державного медичного страхування або 
приватного медичного страхування для подорожуючих до країн 
Шенгену на суму не менше 30 000 євро на запланований термін дії 
візи 

 запрошення від компанії-партнера 

 документ, що підтверджує завершення навчання в ІТ, або 
документ, що підтверджує не менше одного року досвіду роботи в 
ІТ-галузі 
або 

 • документ, що підтверджує кваліфікацію для участі в програмі 
Poland Prize - якщо створюєш стартап 

 документ, що підтверджує кваліфікацію для програми PBH від 
Польського агентства з інвестицій і торгівлі - у разі ведення малого 
/ середнього / великого підприємства 
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4.  Члени сім’ї 

 

Дозвіл на тимчасове проживання для членів сім’ї та їх близьких 

Якщо перебуваєш в Польщі на законних підставах, можете привезти свою сім’ю до Польщі. Члени 
сім'ї можуть подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання з метою возз'єднання 
сім'ї.: 

 подружжя (шлюб має визнаватися польським законодавством), 

 неповнолітня дитина (до 18 років) - біологічна, усиновлена або інша дитина, яка 
знаходиться на утриманні іноземця, над якою іноземець здійснює фактичну батьківську 
владу (наприклад, дитина одного з подружжя від попередніх стосунків). 

Дозвіл на тимчасове проживання можуть також отримати твої родичі (наприклад, батьки, дідусі, 
брати, брати і сестри) або інші особи, які ведуть з тобою сімейне життя (наприклад, партнер). 
Йдеться про дозвіл на тимчасове проживання, виданий у зв’язку з так званими «іншими 
обставинами». 

Ви можете подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання для членів сім’ї, які 
перебувають за межами Польщі, за їх письмовою згодою. У разі неповнолітнього іноземця заяву 
про надання дозволу на тимчасове проживання подає хоча б один із батьків або законних опікунів. 

Порядок видачі цього виду дозволу відповідає загальним принципам, загальним для всіх видів 
дозволів на тимчасове проживання. 

Термін дії Так само, як і термін твого перебування на підставі візи або дозволу на 
проживання; його можна отримати кілька разів 

Час очікування Процедура займає близько 6 місяців 

Офіційний збір 340 злотих за дозвіл i 50 злотих за картку проживання 

Орган Воєводське управління, згідно місця проживання члена сім'ї в Польщі 

Необхідні 
документи 

 документи, що підтверджують правові підстави перебування в 
Польщі 

 документ, що підтверджує право власності на квартиру, в якій 
проживає або має намір проживати член сім'ї (наприклад, договір 
оренди) 

 документи, що підтверджують, що член сім'ї має медичне 
страхування або що страховик покриває витрати на лікування члена 
сім'ї в Польщі (наприклад, форма ZUS ZCNA, страховий поліс), 

 акти цивільного стану, що підтверджують ступінь спорідненості або 
спорідненості, визнані польським законодавством і мають пункт 
апостиля 

 підтвердження ведення спільного домашнього господарства 



 

WARDYŃSKI I WSPÓLNICY  12 

 документи, що підтверджують наявність постійного та постійного 
джерела доходу, достатнього для покриття витрат на утримання 
себе та членів сім'ї на утриманні (не менше 600 злотих на одну 
особу в сім'ї) 

 довіреність від члена сім'ї (у разі призначення довіреної особи) 

 

Дозвіл на тимчасове проживання з метою возз'єднання сім'ї дає право членам вашої сім'ї 
працювати в Польщі (без необхідності отримання посвідвчення або дозволу на роботу), якщо ви 
перебуваєте в Польщі на підставі: 

 дозволу на постійне проживання 

 дозволу довгострокового резидента ЄС в Польщі 

 дозвіл на тимчасове проживання не менше 2 років до подачі заяви, 

 дозвіл на тимчасове проживання з метою виконання роботи за професією, що вимагає 
високої кваліфікації.  

Дозвіл на тимчасове проживання «в силу інших обставин» не дає права працювати в Польщі без 
отримання додаткового документа, що легалізує роботу. 
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