
Криза в Україні, викликана війною з Росією, може
призвести до масової міграції українських громадян до
Польщі та інших країн ЄС. Для забезпечення безпеки
українських громадян польська влада планує створити
пункти прийому біженців. На додаток до можливості
звернення за міжнародним захистом, у громадян
України залишається можливість економічної міграції.
У новому матеріалі ми представляємо можливі
варіанти легалізації перебування та працевлаштування
українців у Польщі.

Міжнародний захист
Люди, які були змушені покинути країну через
політичну ситуацію в своїй країні, можуть
звернутися за міжнародним захистом, в рамках
якої надається так званий додатковий захист або статус
біженця.

Статус біженця надається іноземцям, які через свою
расу, релігію, національність, політичні погляди або
соціальну приналежність повинні покинути країну
в обґрунтованому страху переслідування.

З іншого боку, додатковий захист надається
іноземцям, які, хоча і не відповідають умовам для
отримання статусу біженця, не можуть повернутися
в країну походження через реальний ризик заподіяння
їм там серйозної шкоди, викликаної, зокрема,
застосуванням насильства проти цивільних осіб під час
збройного конфлікту. Поточна ситуація в Україні
виправдовує поширення додаткового захисту
на українських громадян.

Заява про надання такого захисту може бути подана:

 при в'їзді на територію Республіки Польща під час
прикордонного контролю,

 під час перебування в Польщі на будь-якому
прикордонному посту.

На жаль, процес отримання захисту займає багато часу.
Рішення про надання захисту має бути винесено
протягом 6 місяців з моменту подачі заяви. Протягом
цього часу іноземці не можуть легально працювати.
Однак після прийняття позитивного рішення та надання
міжнародного захисту іноземці можуть приступити до
роботи без обов'язку отримання дозволу на роботу.
Іноземці, які перебувають під міжнародним захистом,
також можуть скористатися допомогою держави
у вигляді грошових допомог, сплати внесків на соціальне
забезпечення, соціальної допомоги та інформаційної
підтримки.

Економічна міграція
Простішим рішенням для багатьох українців буде
економічна міграція. Громадяни України, у яких немає
національної або шенгенської візи, можуть в'їжджати
до Польщі за так званим безвізовим режимом.
Термін безвізового перебування не може перевищувати
90 днів протягом 180-денного періоду. Умовою в'їзду по
безвізовому режиму є наявність біометричного паспорта.

Громадяни України також можуть скористатися
спрощеннями в легалізації працевлаштування. Після
того, як роботодавець знайдений, їхня робота може бути
легалізована шляхом реєстрації заяви про
доручення виконання робіт в центрі зайнятості
повіту. Реєстрація заяв займає не більше одного місяця.
Після внесення останньої поправки в законі, робота на
підставі зареєстрованої заяви можлива протягом
24 місяців.

Багато польських роботодавців вже приймають
на роботу громадян України. Ми пропонуємо
компаніям, які вирішили створити додаткові
робочі місця для українських громадян,
вимушених покинути країну через кризу
в Україні, зв'язатися з нами. В рамках наших
послуг ми також пропонуємо юридичну допомогу
українською мовою.

Данный материал был подготовлен для информирования Клиентов о некоторых важных изменениях в польском законодательстве и не является юридической консультацией в
отношении конкретной ситуации любого Клиента и не должен рассматриваться Клиентами как таковой. Если у вас возникли вопросы относительно вышеуказанных правовых
аспектов и их возможного влияния на ваш бизнес в Польше, пожалуйста, свяжитесь с партнером нашей фирмы, ответственным за ваше дело.
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