
Всупереч інформації, поширюваній у ЗМІ,
громадяни України, які рятуються від
війни, не є біженцями. З точки зору закону,
статус біженця надається тільки тим людям, які
тікають зі своєї країни, побоюючись релігійних,
расових або політичних переслідувань.

Іноземці, які не відповідають умовам надання
статусу біженця, можуть звернутися за
додатковим захистом. Такий захист надається в
ситуації, коли повернення в країну походження
може піддати їх реальному ризику заподіяння
серйозної шкоди, зокрема, в результаті збройного
конфлікту. Таким чином, громадяни
України, які перетнули кордон, можуть
звернутися за додатковим захистом.

Подача заяви про надання додаткового захисту не
є обов'язковою. Іноземці, які не подали такої
заяви, будуть розглядатися як економічні
мігранти. Вони зможуть легально проживати в
Польщі на підставі безвізового режиму або згоди
головнокомандувача прикордонної служби і
працевлаштовуватися.

Заява про надання захисту та пункти 
прийому

Можна подати заяву про захист:

 при в'їзді на територію Польщі під час
прикордонного контролю (необхідно
повідомити співробітника прикордонної
служби про свій намір подати заяву),

 під час вашого перебування в Польщі (ви
повинні з'явитися в будь-яке відділення або
пост прикордонної служби).

При подачі заяви ви повинні представити всі наявні
у вас документи. Заява приймається і реєструється
негайно, а в разі масового припливу іноземців -
протягом 10 робочих днів. Заяву про надання
міжнародного захисту може також подати
іноземець, який вже перебуває в Польщі і боїться
повертатися на батьківщину.

Реєстрація в пункті прийому не є
обов'язковою. У пунктах прийому іноземці
направляються в місця колективного проживання,
якщо у них немає гарантованого місця для
проживання (наприклад, у родичів, друзів або
інших осіб, що пропонують допомогу). Таким
чином, є можливість залишитися поза центрами
для біженців.

Іноземець, який подав заяву про надання
міжнародного захисту, повинен буде здати
свій паспорт (він отримає тимчасовий
документ) і не зможе влаштуватися на
роботу протягом перших 6 місяців свого
перебування. Під час процедури
повернутися в Україну буде неможливо.

Тимчасове посвідчення особи іноземця

Після подачі заяви іноземець отримує тимчасове
посвідчення особи, що дає право на перебування в
Польщі йому і його неповнолітнім дітям.

 Перший документ видається на термін до 30
днів, наступний на прохання іноземця на термін
до 6 місяців.

 Неповнолітні вписуються в документи своїх
батьків.

 Подача заяви тягне за собою, за законом,
анулювання національної візи, наявної у
іноземця.

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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 Додатковий захист надається іноземцю на
необмежений термін (до тих пір, поки
іноземець знову не зможе скористатися
захистом своєї країни).

 Після закінчення 5 років з моменту надання
захисту іноземець має право подати заяву на
отримання дозволу на постійне проживання в
Польщі.

Переваги захисту

Після отримання додаткового захисту (отримання
позитивного рішення) іноземець матиме право на
роботу без необхідності отримання дозволу на
роботу. Це буде можливо тільки після отримання
позитивного рішення або після 6 місяців
процедури.

Людина, яка подає заявку, зможе
використовувати різні форми соціальної допомоги
між іншим право на проживання в центрі для
іноземців, отримання засобів особистої гігієни,
навчальної допомоги дітям, медичної допомоги.
Ці особи, також мають можливість подати заявку
на отримання щомісячного грошового
еквівалента для покриття витрат перебування у
Польщі.

Під час розгляду, незалежно від ступеня знання
польської мови, школа зобов'язана прийняти
дитину іноземця в число учнів. Після надання
захисту доступ до науки такий же, як і для
польських громадян. Крім того, після отримання
додаткового захисту іноземець може
використовувати індивідуальну програму
інтеграції, яка покликана полегшити життя у
Польщі.
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