
Як повідомлялося, у суботу було опубліковано
Закон від 12 березня 2022 року про допомогу
громадянам України у зв'язку зі збройним
конфліктом на території цієї країни. Положення
вказаного закону застосовуються з 24 лютого 2022
року. Нижче наводимо короткий огляд змін,
внесених законом.

Оновлення: в результаті внесення
поправок Закон про допомогу громадянам
України поширюється на громадян
України, які в'їхали до Польщі з 24 лютого
2022 року, незалежно від того, який кордон
вони перетнули при в'їзді до Польщі.

Закон визначає правила легалізації перебування
та роботи громадян України, які з 24 лютого 2022
року прибули до Польщі внаслідок війни з
території України, та під якими розуміються:

 громадяни України;

 подружжя громадян України, які не мають
громадянства України.

Легальне перебування громадян України
та їх подружжя

Якщо громадянин України законно в’їхав на
територію Польщі та виявив бажання залишитися
на території Республіки Польща, його
перебування вважається законним протягом 18
місяців, з 24 лютого 2022 року, тобто
до 24 серпня 2023 року.

Це правило стосується і громадян України, які
мають Карту поляка і прибули до Польщі з 24
лютого 2022 року.

Перебування громадянина України не може бути
легалізованим на зазначених умовах, якщо у нього
були:

 дозвіл на постійне або тимчасове перебування;

 статус довгострокового резидента ЄС;

 статус біженця або додатковий захист;

 подав заяву про міжнародний захист.

Виїзд громадянина України з Польщі на термін
понад 1 місяць позбавить можливості легального
перебування протягом 18 місяців.

Реєстрація перебування за місцем
розташування відповідної гміни (громади)

Особи, які перетнули кордон і не були взяті на облік
прикордонною службою (не мають штампу в
паспорті або дозволу коменданта прикордонної
служби), повинні подати заяву на реєстрацію свого
місця проживання протягом 60 днів з дати в'їзду в
муніципальний офіс, подавши заяву на отримання
PESEL.

PESEL для громадян України

Громадянин України має право подати заяву на
отримання номера PESEL в будь-якій гміні
(громаді).
Номер PESEL присвоюється шляхом підтвердження
особи громадянина України проїзним документом,
Картою поляка або іншим документом з
фотографією, а у випадку дітей - свідоцтвом про
народження.

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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Надання дозволу на тимчасове
перебування

Громадяни України, перебування яких у Польщі
буде легальним на підставі спеціального закону,
зможуть подати заяву на отримання дозволу на
тимчасове перебування. Дозвіл видається
одноразово на 3 роки. Надання дозволу на
тимчасове перебування дасть вам право
легально працювати без необхідності
отримання дозволу на працевлаштування.

Таку заяву можна подати лише через 9 місяців і не
пізніше 18 місяців легального перебування,
починаючи з 24 лютого 2022 року.

Сприяння працевлаштуванню

Громадяни України, які на законних підставах
перебувають у Польщі згідно положень
спеціального закону або чинних положень закону,
матимуть право працювати на підставі
повідомлення повітового управління праці про
доручення роботи іноземцю, поданого
роботодавцем протягом 14 днів з дня початку
роботи.

Медичне обслуговування та пільги для
громадян України

Кожен громадянин України, який легально
перебуває в Польщі, матиме доступ до системи
охорони здоров’я. Дітей та молодь можна
зарахувати до польських закладів – батькам
достатньо звернутись до найближчого закладу та
заповнити відповідні документи.
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Громадяни України матимуть право на
додаткові пільги, в т.ч догдяд за дітьми
та сімейна допомога. Крім того, 
громадянин України, який легально
перебуває в Польщі та має номер
PESEL, має право на одноразову
грошову допомогу в розмірі 300 злотих
на особу.
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