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Інформація для громадян України
Dagmara BIELEC

У зв’язку з набранням чинності Закону від 12 березня 2022 року
(Вісник законів РП, ст. 583, з наст. змінами) «Про допомогу
громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території
цієї країни» повідомляємо:
1.

Закон

стосується

громадян України та їх
чоловіка/дружини, які не
мають

громадянства

Flaga Ukrainy

України і які внаслідок
бойових дій на території
України

прибули

територію
Польща,

на

Республіки
та

громадян

України, які мають Карту
поляка

разом

з

їх

найближчими родичами.
2. Якщо іноземці, зазначені в п. 1 легально прибули на територію Польщі у період від
24 лютого 2022 року та заявляють про свій намір перебувати на території Республіки
Польща, їхнє перебування вважається законним у період від 24 лютого 2022 року
протягом 18 місяців.
3. Закон також стосується іноземців, зазначених у п. 1, які після прибуття до Польщі
у період від 24 лютого 2022 року подали заяви про надання міжнародного захисту
або декларацію про подання такої заяви, а потім подали заяви про відкликання
зазначених заяв.
4. У випадку іноземців, зазначених в п. 1, перебування яких не було зареєстровано на
момент перетину кордону (немає штампа прикордонного контролю, немає реєстрації
перетину в системах телеінформатичних), повинні особисто протягом 60 днів від
дати в’їзду зареєструвати своє перебування, шляхом подання заяви в будь-якому
місці розташування адміністрації ґміни.
5. Іноземцям, про яких йдеться в п. 1 може бути присвоєно номер PESEL, якщо вони
подають відповідні заяви особисто в адміністрацію ґміни.

6. Виїзд з території Польщі на термін більше 1 місяця позбавляє прав, що випливають
з положень Закону.
7. Якщо останній день перебування громадянина України на підставі національної
візи/дозволу на тимчасове проживання припадає на період від 24 лютого 2022 року,
термін дії цієї візи/дозволу продовжується до 31 грудня 2022 року.
8. Стосовно громадян України, яких останній день легального перебування припадає
на період від 24 лютого 2022 року, а перебування розпочалося до цієї дати, їхнє
перебування вважається законним протягом 18 місяців (стосується єдиних віз,
дозволів на проживання, виданих іншими країнами Шенгенської зони та перебування
в рамках безвізового режиму).
З дати набрання чинності положень Закону Надвісьлянський відділ Прикордонної
служби припиняє видавати «Підтвердження про перетин кордону».

