
ЗАЯВКА НА МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ

У Польщі прохання про надання міжнародної 
допомоги подається при посередництві 
Прикордонної служби, яка потім передає її 
Начальнику Управління зі справ іноземців. 
Можливим є подання заявки: 
 на граничному переході, 
 у представництві або у відділі Прикордонної 

служби (якщо особа вже знаходиться в Польщі);
 у центрі для іноземців.
Заявку можуть подати як особи, які перебувають на 
території Польщі легально (на підставі візи/карти 
перебування), так і особи, які перебувають на 
території Польщі нелегально. Прикордонна служба 
не може відмовити у прийнятті заявки. У її обов'язки 
входить прийняття заявки та передання її 
Начальнику Управління зі справ іноземців. 
Співробітник Прикордонної служби зобов'язаний 
сфотографувати особу, яка подає заявку, а також осіб, 
від імені яких подається заявка (напр. членів сім'ї), 
взяти відбитки пальців, а також провести медогляд. 

На осіб, які тікають від війни, після прибуття до 
Польщі не розповсюджується карантин. Згідно з 
оновленим розпорядженням, зобов’язання 
дотримуватися карантину не стосується «осіб, які 
перетнули відрізок кордону Республіки Польща з 
Україною у зв'язку зі збройним конфліктом на 
території цієї держави».

ОБМЕЖЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З COVID - 19 

ДІЇ ПІСЛЯ ПОДАННЯ ЗАЯВКИ

Після подання заявки особа, яка клопочеться про 
статус біженця, зобов'язана віддати документ для 
подорожі, наприклад, закордонний паспорт. На час 
тривання процедури він буде переданий для 
зберігання в Управління зі справ іноземців. Особі, яка 
клопочеться про статус біженця, буде видана довідка 
про подання заявки на зберігання, а також Тимчасова 
довідка про посвідчення особистості іноземця (TZTC). 
Діти особи, яка клопочеться про статус біженця, 
будуть вписані в його TZTC. Діти, які старші 5 років, 
можуть отримати власне TZTC після подання 
відповідної заявки.

Особи, які клопочуться про статус біженця 
зобов'язані звернутися у Рецепційний центр. 
Відповідно до інформації, яка передана 
Міністерством закордонних справ, у даний час на  
польсько-українському кордоні існують тимчасові 
Рецепційні центри. 

У ході тривання процесу іноземцям надається 
соціальний та медичний захист. Вони не повинні 
перебувати в спеціальних центрах, щоб отримати 
таку допомогу. 

Поселитися за межами центру можна, зокрема, з 
метою: 
 забезпечення безпеки іноземцеві, з врахуванням 

особливої ситуації самотніх жінок;
 охорони громадського порядку;
 захисту і збереження сімейних зв’язків (якщо 

член сім'ї перебуває легально в Польщі, а 
іноземець хоче до нього долучитися)
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Для допомоги особам, які клопочуться про 
отримання статусу біженця на територію Республіки 
Польща, ми представляємо брошуру з 
найважливішою інформацією, що стосується 
пропозиції про міжнародний захист. Дана розробка 
була створена на основі діючих положень закону, 
проте уряд розглядає зміни в теперішньому 
законодавстві з метою його пристосування до 
сьогоднішніх реалій, щоб пришвидшити та 
вдосконалити допомогу особам, які клопочуться про 
статус біженця на території РП. 

ДОПОМОГА ОСОБАМ, ЯКІ ПОТЕРПІЛИ ВІД 
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  За правилами, особа, яка клопочеться про 
статус біженця, зобов'язана повідомити про 
вище зазначені обставини у відповідній 
заявці, щоб мати змогу перебувати поза 
центром. Однак, зважаючи на виняткову 
ситуацію, Управління зі справ іноземців, не 
повинно негативно розглядати такі заявки. 

 

+48 608 493 848

МЕДИЧНИЙ ДОГЛЯД

  Особи, які клопочуться про статус біженця, 
мають право на користування медичним 
доглядом на території Польщі.
Медична допомога охоплює всі медичні 
послуги, фінансовані Національним фондом 
здоров'я. Медичний догляд координований 
ТОВ «Petra Medica» у Варшаві - потрібно 
звертатися за номером телефону: 22 74 02 020. 

 

ПРАВО НА РОБОТУ

  Зазвичай, впродовж 6 перших місяців особи, 
які клопочуться про статус біженця, не можуть 
легально розпочати роботу в Польщі.
Якщо процедура продовжуватиметься, то така 
особа може звернутися із заявкою до 
Управління зі справ іноземців щодо видачі 
довідки разом з TZTC, яка надаватиме право 
легально виконувати роботу в ході тривання 
процесу. Після отримання статусу біженця такі 
особи можуть легально працювати в Польщі.
Вони мають ті ж права, що і громадяни 
Польщі (за винятком виборчих прав).

 

ВИЇЗД ЗА КОРДОН

  В ході очікування на рішення особи, які 
клопочуться про статус біженця, не можуть 
виїжджати за межі Польщі.

 

ЧЛЕН СІМ'Ї, ЯКИЙ ПЕРЕБУВАЄ В ІНШІЙ КРАЇНІ

ПОЗИТИВНЕ РІШЕННЯ ПРО НАДАННЯ СТАТУСУ 
БІЖЕНЦЯ

Після отримання позитивного рішення є 
можливість оселитися в центрі, а також 
отримати соціальну допомогу впродовж 2 
місяців від дати вручення рішення.
Особи, які мають статус біженця, можуть 
впродовж 60 днів подати заявку на надання 
індивідуальної інтеграційної програми.
Заявка подається в установу, яка займається 
соціальною допомогою по місцю проживання.
Допомога надається максимально на період 12 
місяців і реалізовуватиметься у рамках 
погодження між повітовим центром допомоги 
сім'ї та іноземцем, через яке будуть визначені 
розмір, об’єм і форма допомоги, залежно від 
індивідуальної життєвої ситуації іноземця та 
його сім'ї.

 

Ми надаємо безкоштовну юридичну 
допомогу всім іноземцям, які в 
результаті збройного конфлікту 
опинилися в скрутній життєвій 
ситуації, тому просимо звертатися за 
номером телефону: 

 В разі, коли член найближчої сім'ї перебуває 
легально в країні Європейського союзу, існує 
можливість виїзду іноземця до визначеної країни. 
Він зобов'язаний подати відповідну заявку в 
Управління зі справ іноземців для починання 
процесу, так зв. Дублін III.
До заявки слід долучити документи, що 
підтверджуючі сімейні зв’язки (наприклад, 
свідоцтво про одруження, свідоцтво про 
народження).
У такій ситуації начальник Управління зі справ 
іноземців звертається до влади визначеної країни 
щодо схвалення заявки.

ТИМЧАСОВИЙ РЕЦЕПЦІЙНИЙ ЦЕНТР

  У рецепційному пункті особи, які перетнули 
кордон, отримують:

 теплу їжу, напій, основний медичний 
догляд, а також місце для відпочинку,

 інформацію щодо перебування в Польщі,
 тимчасове проживання в Польщі.

 

http://www.wwpkancelaria.pl/
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