
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ  
ПЕРЕБУВАННЯ  
В ПОЛЬЩІ

Громадяни України можуть в’їжджати на територію Польщі в рамках безвізового 
режиму за наявності біометричного паспорта.

Якщо у вас відсутній біометричний паспорт, додатково повинна бути наявна віза:
• Шенгенська віза (позначена символом C) - дозволяє перебувати в Польщі до 90 

днів протягом 180-денного періоду.
• національна віза (позначена символом D) - дає право на перебування в Польщі 

впродовж періоду, що перевищує 90 днів; зазвичай дана віза видається на 1 рік.

Не забудьте перевірити дійсність документів і подати заявку на отримання 
дозволу на тимчасове проживання до закінчення терміну дії вашої візи або  
до того як ви використаєте свій 90-денний ліміт в рамках безвізового режиму.

 Я к і  д о к у м е н т и  п о т р і б н і  д л я  п од а ч і  з а я в и  н а  о т р и м а н н я  
 п о с в і д к и  н а  п р о ж и в а н н я ? 

• 2 зразки заяви на надання посвідки на тимчасове проживання у зв’язку з 
навчанням, 

• 2 ксерокопії закордонного паспорта, 
• 4 кольорові фотографії,
• довідка з місця навчання (вашого факультету) про зарахування на навчання або 

його продовження,
• у разі продовження навчання – витяг з оцінками за останній семестр,
• підтвердження  оплати за навчання або підтвердження звільнення з оплати 

за навчання (наприклад, документ, що підтверджує польське походження, 
підтвердження про надання стипендії або документ, виданий відповідним 
деканатом про те, що оплата за навчання не стягується),

• документ, що підтверджує наявність медичного страхування,
• підтвердження наявності достатніх коштів для проживання та навчання в 

Польщі та для покриття витрат подорожі в Україну,
• договір оренди квартири/кімнати або довідка з гуртожитку з зазначенням 

вартості проживання.

Ви зможете подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання 
в Мазовецькому Воєводському Управлінні (Mazowiecki Urząd Wojewódz-
ki) після попередньої реєстрації вашої справи та запису на зустріч через 
Портал для Іноземців inPOL:

 X https://inpol.mazowieckie.pl/login

https://inpol.mazowieckie.pl/login


ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕБУВАННЯ В ПОЛЬЩІ

Якщо ви в’їхали на територію Польщі 
після 24 лютого 2022 року і маєте номер 
PESEL з приміткою UKR 

Якщо Ви перебували на 
території Польщі до 24 лютого 
2022 року на підставі

• Ваше перебування в Польщі автоматично 
легалізується до 24 серпня 2023 року. 
Документом, що підтверджує легальність 
перебування, є електронне посвідчення 
особи Diia.pl у мобільному застосунку 
mObywatel, який разом із дійсним 
закордонним паспортом дає вам право 
перетинати польський кордон, зовнішні 
кордони Європейського Союзу і вільно 
пересуватися в межах Шенгенської зони 
упродовж 90 днів протягом кожного 
180-денного періоду. 

•  Якщо ви маєте намір залишитися  
в Польщі після 24 серпня 2023 року,  
вам потрібно подати заяву на отримання 
дозволу на тимчасове проживання за 
спрощеною процедурою. 

• Подати заяву можна не раніше ніж через 
9 місяців з моменту в’їзду на територію 
Польщі, але не пізніше 24 серпня 2023 року

.

• Шенгенської візи або безві-
зового режиму, легальність 
вашого перебування авто-
матично продовжується до  
24 серпня 2023 року. 

• Націона льної візи або дозволу 
на тимчасове проживання 
- термін дії документів, що 
дають право на перебування 
продовжується до 31 грудня 
2022 року. Якщо ви маєте намір 
залишитися в Польщі на довший 
період, вам необхідно подати 
заяву на отримання дозволу  
на тимчасове проживання  
за звичайною процедурою  
до 31 грудня 2022 року.

Особливі рішення, які випливають із закону про допомогу громадянам України, які 
втікають від війни на території України.

АСОЦІАЦІЯ ПРАВОВОГО ВТРУЧАННЯ
 X вул. Siedmiogrodzka 5/52,  
01-204 Варшава 
тел. (+48) 22 621 51 65 
email: biuro@interwencjaprawna.pl

ФОНД «ПОЛЬСЬКИЙ МІГРАЦІЙНИЙ 
ФОРУМ»

 X вул. Szpitalna 5/14 (під’їзд навпроти 
брами), 00-031 Варшава 
тел. (+48) 692-913-993 
email: info@forummigracyjne.org 
www.forummigracyjne.org

ФОНД «СПАСІННЯ» («OCALENIE»)
 X вул. Krucza 6/14a, 00-537 Варшава 
email: biuro@ocalenie.org.pl 
www.ocalenie.org.pl

МУЛЬТИКУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР У ВАРШАВІ
 X вул. Jagiellońska 54, 03-463 Варшава, 
тел.: (+48) 22 648 11 11 
email: centrum@cww.waw.pl 
www.centrumwielokulturowe.waw.pl 
 

УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ
 X вул. Zamenhofa 1, 00-153 Варшава, 
тел.: (+48) 727 805 764 
email: konsultacje@ukrainskidom.pl 
www.ukrainskidom.pl

МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ  
З МІГРАЦІЇ (IOM).

 X вул. Wiejska 12, 00-490 Варшава 
тел. (+48) 22 62 38 154 
iomwarsawavr@iom.int  
www.migrant.info.pl 

ФОНД ДЛЯ РОЗВИТКУ «ЗА МЕЖАМИ 
КОРДОНІВ» («OPRÓCZ GRANIC»)

 X вул. Mazowiecka 12, каб. 24,  
00-048 Варшава 
email: biuro@frog.org.pl 
www.migrapolis.pl
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