Правові проблеми українок та українців в Польщі – питання і
відповіді
Це опрацювання є збіркою відповідей на питання клієнток і клієнтів з України, які
найчастіше з’являлися підчас юридичних консультацій у Фонді «Польки можуть все» від
червня до вересня 2022 року.
Сподіваємось, що дана збірка буде помічною у вирішенні Ваших правових проблем.
Опрацювання: Малгожата Лойковска
Переклад: Катерина Борисенко
Консультації відбувалися у рамках програми «Ліхтар - Звернімо увагу на дітей» («Latarnia
- Zwróćmy uwagę na dzieci").

Завдання спільно профінансовано з коштів Radiohjälpen/Swedish Broadcast Foundation
у рамках грантової програми Фонду «Даєми дітям силу» (Fundacjа Dajemy Dzieciom
Siłę) і Plan International. The Radiohjälpen/Swedish Broadcast Foundation, Fundacja Dajemy
Dzieciom Siłę і Plan International не несуть відповідальності за зміст збірки.

Перебування в Польщі
Що відбудеться, коли мине 18 місяців, протягом яких громадяни України, що
прибули до Польщі, можуть легально перебувати майже без жодних
формальностей?
Закон про допомогу громадянам України говорить, що громадяни України, які приїхали
до Польщі 24 лютого 2022р. або пізніше, у зв’язку з війною, будуть мати право отримання
дозволу на тимчасове проживання. Для його отримання потрібно подати заяву.
Дозвіл на тимчасове проживання буде надаватись одноразово на термін 3 років,
рахуючи від дня його надання.
Адміністрація Воєводства не буде мати можливості відмовити надання дозволу за
винятком двох випадків, які згадуються в законі. Перший – у випадку, коли це потрібно з
міркувань національної оборони чи безпеки або захисту громадської безпеки та
порядку. Другий – коли громадянин України занесений до списку іноземців,
перебування яких на території Республіки Польща є небажаним.
Громадяни України часто питають, чи буде вимагатися надання трудового договору, або
наприклад, договору оренди. У законі не передбачені такі умови. Після складання
заявки, отримання дозволу повинно відбутися автоматично.
Громадяни України будуть мати можливість подавати заяви на отримання дозволів лише
після 9 місяців від дня в’їзду до Польщі. У разі подання заяв раніше цього терміну, вони
не будуть розглядатись. Також потрібно пам’ятати, що заявку потрібно подати не пізніше
ніж протягом 18 місяців з 24 лютого 2022 року.
Правова підстава:
Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі
збройним конфліктом на території цієї держави (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Dz.U. 2022 poz. 583))

Для того, щоб залишитись у Польщі після закінчення 18 місяців від 24 лютого, чи буде
мені потрібний трудовий договір?

Ні. Закон про допомогу громадянам України говорить, що громадяни України, які
приїхали до Польщі у зв’язку з війною мають право отримати дозвіл на тимчасове
проживання. Немає жодних додаткових вимог. Щоб отримати дозвіл потрібно лише
подати заявку.
Потрібно лише дотримуватись термінів – заявку потрібно подати не раніше ніж 9
місяців від 24 лютого 2022 і не пізніше ніж 18 місяців від 24 лютого 2022.
Правова підстава:
Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі
збройним конфліктом на території цієї держави (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Dz.U. 2022 poz. 583))

Що відбудеться, коли вже мине 18 місяців, підчас яких громадяни України можуть
легально перебувати в Польщі?
Закон про допомогу громадянам України говорить, що громадяни України, які приїхали
до Польщі 24 лютого 2022 року або пізніше, будуть мати право отримати дозвіл на
тимчасове проживання (zezwolenіе na pobyt czasowy). Щоб отримати такий дозвіл,
потрібно буде скласти заявку.
Правова підстава:
Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі
збройним конфліктом на території цієї держави (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Dz.U. 2022 poz. 583))

Я приїхав до Польщі 1 серпня 2022 року. Чи можу я легально перебувати в Польщі 18
місяців від моменту перетину кордону, чи цей термін рахується від 24 лютого 2022
року?
Цей термін рахується від 24 лютого 2022 року. Згідно Закону про допомогу громадянам
України, якщо громадянин України прибув легально на територію Руспубліки Польща у
термін від 24 лютого 2022 року і декларує намір залишатися на території Республіки

Польща, його перебування на цій території визнається легальним протягом 18 місяців,
починаючи від 24 лютого 2022 року.
Правова підстава:
Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі
збройним конфліктом на території цієї держави (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Dz.U. 2022 poz. 583))

Я приїхала до Польщі тиждень тому. Чи потрібно мені отримати візу, щоб легально
перебувати в Польщі?
Згідно Закону про допомогу громадянам України, якщо громадянин України прибув
легально на територію Руспубліки Польща у термін від 24 лютого 2022 року і декларує
намір залишатися на території Республіки Польща, його перебування на цій території
визнається легальним протягом 18 місяців, починаючи від 24 лютого 2022 року. Не
потрібно отримувати візу.
Правова підстава:
Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі
збройним конфліктом на території цієї держави (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Dz.U. 2022 poz. 583))

Я не знала, які права я маю в Польщі і подала на українсько-польському кордоні заяву
про отримання статусу біженця. Зараз я хотіла б її відкликати, чи я можу це зробити?
Так, згідно Закону про допомогу громадянам України, таку заяву можна відкликати. Від
моменту відкликання заяви про отримання міжнародного захисту, громадянин України
підлягає дії Закону про допомогу громадянам України. Це означає, що його перебування
визнається легальним протягом 18 місяців від 24 лютого 2022 року і має права, які
виникають з даного закону.
Правова підстава:
Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі
збройним конфліктом на території цієї держави (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o

pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Dz.U. 2022 poz. 583))

Я перетнула українсько-польський кордон, але не маю печатки у паспорті, що мені
робити?
У такій ситуації потрібно просто подати заяву для отримання номеру PESEL в адміністрації
гміни (urząd gminy), у Варшаві потрібно звертатись до адміністрацій районів міста (urząd
dzielnicy).
Правова підстава:
Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі
збройним конфліктом на території цієї держави (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Dz.U. 2022 poz. 583))

Я виїхала з Польщі до України більше місяця тому, а зараз хотіла би повернутись, чи
це можливо?
Законодавство говорить, що виїзд громадянина України з території Республіки Польща
на термін більше місяця позбавляє його прав, які виникають із Закону про допомогу
громадянам України, але особи, які втратили статус UKR, можуть його поновити, якщо
прибудуть на територію Республіки Польща з території України у зв’язку з воєнними
діями, що ведуться на території цієї держави. Говорячи інакше – якщо Прикордонна
служба вирішить, що Ваш в’їзд має зв'язок із воєнними діями в Україні і Вас пустять в
Польщу, то ви поновлюєте повноваження, які виникають із Закону про допомогу
громадянам України.

Правова підстава:
Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі
збройним конфліктом на території цієї держави (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Dz.U. 2022 poz. 583))

Я виїхала з Польщі у Німеччину більше місяця тому, зареєструвалася, але зараз хотіла
б повернутись до Польщі, чи це можливо?
На даний час законодавство говорить про те, що особи, які втратили статус UKR, можуть
його поновити, якщо прибудуть на територію Республіки Польща з території України у
зв’язку з воєнними діями, що ведуться на території цієї держави. Тут не згадується про
приїзд з іншої країни Європейського Союзу, тому потрібно прийняти, що статус UKR ми
можемо поновити лише тоді, якщо приїдемо з України. Немає однозначної відповіді,
якою є ситуація осіб, які прибули до Польщі з території України, але не безпосередньо.
Правова підстава:
Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі
збройним конфліктом на території цієї держави (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Dz.U. 2022 poz. 583))

Чи для того, щоб залишатися в Польщі після 18 місяців, мені потрібний трудовий
договір?
Ні. Законодавство говорить, що громадянину України, який в’їхав до Польщі після 23
лютого, на його заявку надається дозвіл на тимчасове проживання. Не вимагається
виконання жодних додаткових умов.
Дозвіл на тимчасове проживання, надається одноразово на 3 роки, починаючи від дня
видачі дозволу.
Заявку для отримання дозволу на тимчасове проживання можна скласти не раніше ніж
через 9 місяців від дня в’їзду, і не пізніше 18 місяців від 24 лютого 2022 року.
Громадянин України, якому буде наданий дозвіл на тимчасове проживання, буде
вповноважений до виконання праці на території Республіки Польща без необхідності
отримання дозволу на роботу.
Правова підстава:
Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі
збройним конфліктом на території цієї держави (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Dz.U. 2022 poz. 583))

Я приїхала до Польщі 25 лютого. Чи можу я поїхати на якийсь час в Україну і
повернутись?
Так. Від липня це можливо при використанні електронного документу Diia.pl Це
електронний документ, доступний для біженців з України. Він підтверджує легальне
перебування в Польщі. Завдяки ньому можна подорожувати в рамках Європейського
Союзу, а також перетинати зовнішні кордони.
Щоб скористатись з Diia.pl потрібно мати номер PESEL і активований довірений профіль
(profil zaufany).
Потім потрібно завантажити мобільну аплікацію mObywatel i додати до неї Diia.pl.
Більш докладну інструкцію українською мовою
https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/ua

можна

знайти

на

сайті:

Відео-інструкція:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=FGNECp8mmMU&feature=emb_tit
le
Необхідним для перетину кордону також буде дійсний закордонний паспорт.
Варто також пам’ятати, що виїзд громадянина України з території Республіки Польща на
термін більший 1 місяця позбавляє його прав, що виникають із Закону про допомогу
громадянам України. Насправді особи, які втратили статус UKR, можуть його відновити,
якщо прибудуть на територію Республіки Польщі з території України у зв’язку зі
збройними діями, що ведуться на території цієї країни.

Правова підстава:
Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі
збройним конфліктом на території цієї держави (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Dz.U. 2022 poz. 583))

Я приїхала до Польщі у березні 2022 року. Я хотіла б поїхати у відпустку до Франції.
Чи можу я це зробити?
Так. Від липня це можливо при використанні електронного документу Diia.pl Це
електронний документ, доступний для біженців з України. Він підтверджує легальне
перебування в Польщі. Завдяки ньому можна подорожувати в рамках Європейського
Союзу, а також перетинати зовнішні кордони.
Електронний документ у сервісі diia.pl разом з чинним закордонним паспортом дають
право до короткотермінового перебування на території інших країн Шенгенської зони –
тобто 90 днів в кожному 180-денному періоді.
Щоб скористатись з stać z Diia.pl trzeba mieć numer PESEL i aktywowany profil zaufany.
Щоб скористатись з Diia.pl потрібно мати номер PESEL і активований довірений профіль
(profil zaufany).
Потім потрібно завантажити мобільну аплікацію mObywatel i додати до неї Diia.pl.
Більш докладну інструкцію українською мовою
https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/ua

можна
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сайті:

Відео-інструкція:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=FGNECp8mmMU&feature=emb_tit
le
Необхідним для перетину кордону також буде дійсний закордонний паспорт.
Я маю лише внутрішній український паспорт. Якщо я встановлю аплікацію Diia, чи
можу я подорожувати по Європейському Союзу?
Впринципі – ні, для перетину кордону необхідною є наявність чинного закордонного
паспорту. Однак варто запитати у консульстві країни, до якої Ви плануєте поїздку, бо вона
могла впровадити свої власні умови (якщо Ви подорожуєте автомобілем, це стосується
також транзитних країн).

Я хотіла б на якийсь час відправити дитину до батька в Україну. Чи малолітній може
самостійно перетнути польсько-український кордон?
Згідно з інформацією з сайту Прикордонної служби:

„ТАК. Малолітні особи, що перетинають кордон і є громадянами третьої країни,
підлягають так само прикордонному контролю на в’їзді і виїзді, як і дорослі особи.
Прикордонна служба звертає особливу увагу на малолітніх, незалежно від того, чи
подорожують вони під опікою, чи самостійно.
У випадку малолітніх, що подорожують з опікуном, Прикордонна служба перевіряє, чи
особи, які подорожують разом з малолітнім є його батьками, особливо якщо з
малолітнім подорожує лише одна доросла особа і існують поважні підстави підозри, що
малолітній міг бути нелегально забраний з-під опіки законних опікунів. У цьому випадку
Прикордонна служба здійснює подальші кроки з метою перевірки, чи надана інформація
є непослідовною або суперечливою. У випадку малолітнього, який подорожує
самостійно і має власний паспорт, діючу візу або дозвіл на тимчасове проживання,
доцільно мати, крім вищезазначених документів також довіреність від обох або одного
з батьків (засвідчену нотаріально) разом із їхніми контактними даними про згоду на
самостійну подорож неповнолітнього.
Перед запланованою подорожжю малолітнього необхідно також зконтактувати з
перевізником, з яким дитина буде подорожувати, оскільки сухопутні та повітряні
перевізники мають власні документи, які регулюють такі подорожі».
Правова підстава:
Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі
збройним конфліктом на території цієї держави (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Dz.U. 2022 poz. 583))

Я приїхала до Польщі 24 лютого 2022 року. Оскільки громадяни України зі статусом
UKR якийсь час мали проблеми з поїздками в Україну і поверненням до Польщі, я
подала документи для візи і отримала її. Чи це позбавляє мене прав, що виникають
зі спецзакону? Чи можу я встановити аплікацію Diia.pl?
Законодавство говорить, що отримання польської національної візи не позбавляє
отриманих раніше прав, що виникають із спецзакону. Встановлення аплікації Diia
повинно бути можливим.
Правова підстава:
Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі
збройним конфліктом на території цієї держави (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Dz.U. 2022 poz. 583))

Що таке номер PESEL?
Номер PESEL це унікальний для кожного мешканця Польщі ідентифікаційний номер.
Завдяки цьому ми можемо скористатися з медичної допомоги, соціальної допомоги чи
відкрити фірму в Польщі. Заявка для отримання PESEL подається до адміністрації гміни
(urząd gminy), у Варшаві в адміністрації району міста (Urząd Dzielnicy). Форму заявки
отримуємо в адміністраціях.
Разом із номером PESEL можна оформити довірений профіль (profil zaufany), який дає
можливість вирішувати багато справ у різних інстанціях через інтернет. Якщо ми хочемо
отримати довірений профіль, то потрібно зазначити про це у заявці.
Більше інформації на цю тему:
https://www.gov.pl/web/gov/otrymay-nomer-PESEL-ta-dovirenyy-profil-posluha-dlyahromadyan-Ukrayiny-u-zvyazku-zi-zbroynym-konfliktom-na-terytoriyi-tsiyeyi-krayiny
Відео-інструкція українською мовою:
https://www.youtube.com/embed/gIvdLugsRwo

Що таке довірений профіль (profil zaufany)?
Довірений профіль (рrofil zaufany) це безкоштовний метод підтвердження особи
громадянина у системах публічної адміністрації.
За його допомогою можна ввійти до такої системи, а також у разі такої потреби скласти
електронний підпис (podpis zaufany), який по відношенню до органів публічної
адміністрації є так само дієвим як і власноручний підпис.
Завдяки довіреному профілю можна, наприклад, увійти до профілю пацієнта, подати
заявку на 500 плюс, зареєструвати господарську діяльність, перевірити свої дані у ZUS.
Для того щоб оформити довірений профіль потрібний номер PESEL i польський номер
телефону.
Довірений профіль оформлюється на сайті http://www.pz.gov.pl/. Потім потрібно
підтвердити оформлення профілю особисто у одному з пунктів підтвердження. Пункт
можна знайти тут:
https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList
Довірений профіль можна оформити одночасно із оформленням PESEL (зазначивши у
заявці, що хочемо оформити профіль), але також можна оформити його пізніше.

Транспорт
Чи українське посвідчення водія є чинними в Польщі?
У принципі, іноземець, що перебуває у Польщі і має закордонне посвідчення водія, має
право їздити з ним протягом 6 місяців. Потім потрібно замінити закордонне посвідчення
водія на польське.
Для громадян України, які приїхали до Польщі 24 лютого 2022 р. або пізніше, польський
законотворець запровадив виняток. Громадянин України, який приїхав до Польщі 24
лютого 2022 р. або пізніше і має посвідчення водія, видане органами адміністрації
України, немає обов’язку їх заміни до 31 грудня 2022 р.
Такі посвідчення водія є діючими до 31 грудня 2022 р. навіть у разі, якщо термін їх
чинності закінчився.
Чинні законодавчі норми передбачають, що потім посвідчення водія потрібно буде
замінити, але варто слідкувати за змінами у законодавстві. У зв’язку зі зміною ситуації
українських біженців, час від часу воно змінюється.
Посвідчення водія можна замінити в Адміністрації Гміни (urząd gminy), відповідної до
місця проживання. У Варшаві посвідчення водія можна замінити в Адміністрації району
міста (Urząd Dzielnicy)
Правова підстава:
Конвенція про дорожній рух, ухвалена у Відні 8 листопада 1968 р. (Konwencja o ruchu
drogowym, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz.U. 1988 nr 5 poz. 40))
Закон від 23 березня 2022 р. про особливе регулювання щодо транспорту та морського
господарства у зв’язку із збройним конфліктом на території України (Ustawa z dnia 23
marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (Dz.U. 2022 poz. 684))
Закон від 5 січня 2011 р. Про водіїв транспортних засобів (Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r.
o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151))

Чи громадянка України може здати екзамен для отримання посвідчення водія в
Польщі?

Так, але не відразу після приїзду до Польщі.
Згідно норм законодавства, подати заяву на отримання посвідчення водія може особа,
місце проживання якої знаходиться у Польщі, при тому вона:
a) Перебуває на території Польщі щонайменше 185 днів у кожному календарному році з
огляду на свої особисті і професійні зв’язки або має намір постійного проживання у
Польщі виключно з огляду на свої особисті зв’язки,
b) Перебуває регулярно на території Польщі з огляду на свої особисті зв’язки, і одночасно
з огляду на свої професійні зв’язки поперемінно перебуває у щонайменше двох країнах
Європейського союзу.
c) перебуває регулярно на території Польщі через свої особисті зв’язки, бо перебуває у
іншій країні-члені Європейського союзу для виконання завдання з певним часом
тривалості, або перебуває на території іншої країни з огляду на навчання у школі або в
університеті.
Особа, зацікавлена в отриманні посвідчення водія, попереджається про кримінальну
відповідальність за надання неправдивої інформації або приховування правди, і
підписує заяву по це.
Вещезазначені норми інтерпретуються органами влади у різний спосіб, хоча більшість
громадян України, на нашу думку, на даний час відповідає вимогам, зазначеним у пункті
а).
Правова підстава:
Закон про водіїв транспортних засобів від 5 січня 2011 р. (Ustawa z dnia 5 stycznia 2011
r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151))
Розпорядження Міністра Інфраструктури від 21 січня 2004 р. у справі видачі дозволів
для керування транспортними засобами (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz.U. 2004
nr 24 poz. 215))

Для того, щоб стати таксистом в Польщі, чи потрібно мати польське посвідчення
водія?

Ні, з законодавчих норм не виникає такого обов’язку. Можна мати посвідчення водія,
видане в іншій країні.
Podstawa prawna:
Закон про водіїв транспортних засобів від 5 січня 2011 р. (Ustawa z dnia 5 stycznia 2011
r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151))
Розпорядження Міністра Інфраструктури від 21 січня 2004 р. у справі видачі дозволів
для керування транспортними засобами (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz.U. 2004
nr 24 poz. 215))
Розпорядження Міністра транспорту, будівництва і морського господарства від 6
серпня 2013 р. у справі оплат за адміністраційні послуги, пов’язані з виконуванням
дорожніх перевезень та за екзаменування і видачу сертифікату професійної
компетентності (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane
z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu
kompetencji zawodowych (Dz.U. 2013 poz. 916))

Чи можна їздити по Польщі автомобілем з українськими реєстраційними
номерами, чи потрібно їх замінити на польські?
З правових норм не виникає обов’язок перереєстрації автомобіля, яким приїхав
громадянин України на територію Польщі.
Згідно із законодавством, транспортний засіб, зареєстрований за кордоном,
допускається до руху, якщо відповідає встановленим технічним умовам і має
реєстраційні номери, що складаються з літер латинської абетки і арабських цифр.
Автомобілі з України мають такі реєстаційні номери. Це означає, що вони можуть
пересуватися по Польщі.
Обов’язок перереєстрації стосується транспортних засобів, куплених і прибувших з-за
кордону – такі авто треба зареєструвати протягом 30 днів після їх прибуття до країни.

Правова підстава:
Конвенція про дорожній рух, ухвалена у Відні 8 листопада 1968 р. (Konwencja o ruchu
drogowym, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz.U. 1988 nr 5 poz. 40))

Правила дорожнього руху (Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn.
zm.3))

Чи в’їжджаючи автомобілем до Польщі, я повинен мати страховку авто?
Так. Кожне авто, що пересувається дорогами Польщі, повинно мати обов’язкове
страхування цивільно-правової відповідальності – так зване ОС (читається о-це).
Щоб їздити автомобілем по Польщі потрібно мати Зелену Карту – яка є підтвердженням,
що у вас є поліс страхування цивільної відповідальності, придбаний у вашій країні.
Якщо у вас немає Зеленої Карти, необхідно отримати так зване прикордонне страхування
(так зване OC гранічне).
OC graniczne можна купити у пунктах перетину кордону, особисто у страхових агентів або
через інфолінію страхових товариств.
Страхування оформляється на термін від 30 до 365 днів.
Пропозицій страхових фірм є різними і вони можуть змінюватись, тому кожного разу
треба перевірити на сайтах кількох страхових товариств, яка пропозиція є найбільш
вигідною. Деякі страхові компанії пропонують прикордонне страхування громадянам
України безкоштовно на певний час.
Якщо страховка, куплена в Україні закінчилась підчас перебування в Польщі і Зелена
Карта вже є нечинною, то потрібно купити прикордонну страховку.
Факт наявності страхування може контролювати поліція та прикордонна служба.
Наявність страхування може також контролюватись при виїзді з країни. У разі відсутності
страхування накладаються штрафи.
Більше інформації про обов’язок страхування міститься у буклеті Польської страхової
палати (Polskiej Izby Ubezpieczeń):
https://piu.org.pl/oc-graniczne-lub-zielona-karta-dla-obywateli-ukrainy/

Правова підстава:
Закон про обов’язкове страхування, страховий гарантійний фонд та Польське
управління автострахувальників від 22 травня 2003 р. (Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152))

Мої батьки виїжджаючи з Польщі до України, заплатили високий штраф за
відсутність страховки автомобілю в Польщі. Я хотіла б дізнатися, чи це відповідає
законодавству. Яким є штраф за відсутність страхування? Чи розмір штрафу є таким
самим для громадян України і Польщі?
У випадку легкових автомобілів штраф за відсутність страхування ОС на термін до трьох
днів становить 1200 злотих, штраф за відсутність ОС від 3 до 14 днів становить 3010
злотих і штраф за відсутність ОС довше 14 днів становить 6020 злотих.
Вони не різняться для громадян Польщі і України.
Правова підстава:
Закон про обов’язкове страхування, страховий гарантійний фонд та Польське
управління автострахувальників від 22 травня 2003 р. (Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152))

Чи я можу їздити по Польщі машиною, яку я позичила від сусідів в Україні? Які
документи я мушу мати?
В принципі, кожна особа, що керує транспортним засобом – незалежно від того, чи є
вона громадянкою Польщі, чи іншої країни, повинна мати при собі реєстраційний
документ на транспортний засіб.
З реєстраційного документу на транспортний засіб повинно виникати, що ви маєте право
їздити цією машиною. Якщо ви не є власником авто, ви повинні мати якийсь інший
документ, який підтверджує, що ви маєте право ним керувати - напр., письмову
довіреність від власника авто, або договір про позику машини.
Для громадян України, котрі в’їхали до Польщі після 24 лютого 2022р., у польському праві
введено виняток. До 31 грудня 2022 р. відносно цих осіб не застосовуються правила про

необхідність мати при собі реєстраційний документ на транспортний засіб або інший
документ.
Говорячи інакше – громадяни України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 р.,
звільнені з обов’язку мати при собі реєстраційний документ на транспортний засіб та
документ, що підтверджує право до користування машиною аж до 31 грудня 2022 року.
Тобто тимчасово вони можуть їздити по Польщі без документів на машину.
Після 31 грудня потрібно буде мати такий документ.
Це не означає, що поліція і прикордонна служба не можуть перевіряти у реєстрах, чи
хтось не повідомляв про крадіжку такої машини, або чи машина не перебуває у розшуку.
Podstawa prawna:
Конвенція про дорожній рух, ухвалена у Відні 8 листопада 1968 р. (Konwencja o ruchu
drogowym, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz.U. 1988 nr 5 poz. 40))
Правила дорожнього руху (Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn.
zm.3))
Закон від 23 березня 2022 р. про особливе регулювання щодо транспорту та морського
господарства у зв’язку із збройним конфліктом на території України (Ustawa z dnia 23
marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (Dz.U. 2022 poz. 684))

Чи можу я в’їхати з України до Польщі машиною своєї подруги?
Якщо мова про польське законодавство, то у зв’язку із війною в Україні, впроваджено
правову норму, яка говорить про те, що від осіб, які втікають від війни і перетнули кордон
Польщі з Україною 24 лютого 2022 року або пізніше, не вимагається документу, який
підтверджує їх право до користування не своєю машиною до 31 грудня 2022 р.
Польська прикордонна служба повинна пустити таку машину до Польщі, а поліція не
повинна вимагати реєстраційного документу на транспортний засіб та документу, що
підтверджує право на користування машиною аж до 31 грудня 2022 р.
Це не означає, що ці обидві служби не можуть перевіряти у реєстрах, чи хтось не
повідомляв про крадіжку такої машини, або чи машина не перебуває у розшуку.
Якщо мова про те, як ставляться до цього питання на даний момент українська
прикордонна служба і поліція – то необхідно звертатись до них для отримання відповіді.

Правова підстава:
Конвенція про дорожній рух, ухвалена у Відні 8 листопада 1968 р. (Konwencja o ruchu
drogowym, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz.U. 1988 nr 5 poz. 40))
Правила дорожнього руху (Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn.
zm.3))
Закон від 23 березня 2022 р. про особливе регулювання щодо транспорту та морського
господарства у зв’язку із збройним конфліктом на території України (Ustawa z dnia 23
marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (Dz.U. 2022 poz. 684))

Чи я можу поїхати з України машиною своїх сусідів до іншої країни?
Це регулюється законодавством тієї країни, до якої ви плануєте їхати.
У деяких країнах поліція чи прикордонна служба вимагають від водія, який керує чужим
транспортним засобом, наявність документів, які підтверджують право користування
машиною. У деяких країнах потрібна письмова довіреність, складена власником і
посвідчена нотаріусом. Інколи такий документ має бути також представлений мовою
країни, у якій ви плануєте їздити машиною. Кожна країна має своє законодавство щодо
цього. Тому потрібно кожного разу перевіряти, які законодавчі вимоги існують у країні,
до якої планується подорож. Це можна перевірити, контактуючи із посольством цієї
країни.
Багато інформації на тему інстанцій, які допомагають громадянам України в різних
країнах, можна знайти тут:
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eusolidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_uk

Чи потрібний якийсь спеціальний дозвіл або ліцензія для того, щоб бути
таксистом в Польщі?
Якщо ви хочете самостійно здійснювати господарську діяльність, яка полягає у керуванні
таксі, - тоді так, потрібно подати заявку на отримання ліцензії. Повна назва ліцензії – це
«ліцензія на виконання транспортних перевезень в межах країни у сфері перевезення

пасажирів у таксі» („licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie
przewozu osób taksówką”). Ліцензія отримується на перевезення на території конкретної
гміни або кількох гмін (якщо ці гміни уклали між собою відповідний договір). Умови
отримання ліцензії описані тут (польською мовою - можна використати вбудований
перекладач інтернет-браузера, наприклад Chrome):
https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/475
Особи, які не планують реєструвати господарську діяльність, можуть «користуватись»
ліцензією партнера – фірми, яка здійснює господарську діяльність у цій сфері і має
ліцензію. У такій ситуації допускається отримання витягу з ліцензії партнера. На підставі
його ліцензії, можна легально керувати таксі.

Що потрібно зробити, щоб стати водієм фірми типу Uber?
Процедура є досить добре описаною на сайті фірми Uber (англійською мовою - можна
використати вбудований перекладач інтернет-браузера, наприклад Chrome):
https://www.uber.com/pl/en/drive/requirements/get-a-license/#taxconnector

Опіка над дітьми
Я приїхала до Польщі з неповнолітньою сестрою. Що мені потрібно зробити,
щоб легально мати опіку над нею?
В такій ситуації потрібно подати заяву про встановлення для дитини тимчасового
опікуна.
Закон про допомогу громадянам України говорить, що для дитини позбавленої опіки,
яка прибула до Польщі після 23.02.2022р., може бути встановлений тимчасовий опікун.
Тимчасового опікуна встановлює суд. Для цього потрібно подати заяву до Районного
суду, відділ родини і неповнолітніх (Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich) за місцем
перебування неповнолітнього.
Суд розпочинає розгляд справи негайно, не пізніше ніж у 3-денний термін з дня подачі
заяви до суду. Тимчасовий опікун повинен бути встановлений передусім серед рідних,
або серед інших осіб, які гарантують належне виконання обов'язків опікуна.

Призначаючи тимчасового опікуна, суд керується інтересом дитини, тому може
встановити опікуном чужу особу, якщо вирішить, що його найближчі родичі не
гарантують, що вони подбають про дитину.
У ситуації встановлення опікуна на підставі закону, батьки не позбавляються батьківських
прав. Можна встановити опікуна для дитини, батьки якої мають повні батьківські права,
але відсутні в Польщі.
Суд ухвалює рішення про призначення тимчасового опікуна після розгляду справи. Суд
заслуховує кандидата на тимчасового опікуна та особу, яка фактично опікується
неповнолітнім, а також заслуховує неповнолітнього, якщо його розумовий розвиток,
стан здоров'я та ступінь зрілості дозволяють це зробити, враховуючи, по можливості,
його розсудливе бажання.
В особливо обгрунтованих випадках, якщо кандидат на тимчасового опікуна здійснює
фактичну опіку над неповнолітнім, а обставини справи не викликають сумнівів у
належному виконанні цього піклування і не заперечують інтереси неповнолітнього, суд
може обмежити доказове провадження лише письмовими доказами та розглянути
справу в закритому засіданні.
Приклади заяв польською та українською мовою можна знайти тут:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-dotyczace-opiekuna-tymczasowego-w-wersjach-jezykowych-polskiej-i-ukrainskiej
Заяву потрібно заповнити польською мовою, яка є урядовою мовою у суді.
Особа, яка не володіє польською мовою має право безоплатно скористатися допомогою
перекладача. У такій ситуації потрібно звернутися до суду для призначення перекладача:
- в заяві про встановлення тимчасового опікуна,
- підчас розгляду справи про встановлення тимчасового опікуна.
За розгляд заяви про встановлення тимчасового опікуна не вноситься жодної плати.

Правова підстава:
Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі
збройним конфліктом на території цієї держави (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa (Dz.U. 2022 poz. 583))

Я хотіла б поїхати в Україну і залишити дітей під опікою бабусі у Польщі. Чи я можу
так зробити?
В Польщі дитина не може залишатися без формального опікуна. Залишення дитини без
опіки може вести до втручання різних інстанцій – школи, центру соціальної допомоги, які
повідомлять суд у справах родини.
Втручання суду у справах родини може закінчитись не тільки встановленням
тимчасового опікуна, але також втручанням у батьківські права – напр., обмеження
батьківських прав, або позбавлення батьківських прав, якщо суд вирішить, що цього
вимагає інтерес дитини. Якщо суд вирішить що це потрібно, дитина може бути передана
на виховання у дитячий будинок.
Якщо мова про тимчасову ситуацію, деякі юристи іноді радять залишити довіреність про
опіку з нотаріально посвідченим підписом. Якщо немає іншої можливості, краще
залишити таку довіреність фактичному опікуну, ніж залишити його без жодного
документу. Однак, він не надає повного права до представлення дитини, а у багатьох
ситуаціях, різні польські інстанції можуть визнати такий документ недостатнім.
Чи можу я сама подати заяву для встановлення мене тимчасовим опікуном моєї
двоюрідної сестри, чи це можуть зробити лише державні інстанції?
Заяву може подати кандидатка на тимчасового опікуна. Заяву також можуть подати
прикордонна служба, поліція, соціальний працівник та інші особи – загалом кожен.
Процедура встановлення тимчасового опікуна може бути розпочата судом у разі, якщо
суд дізнається, що встановлення опікуна є необхідним.

Правова підстава:
Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі
збройним конфліктом на території цієї держави (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Dz.U. 2022 poz. 583))

Школа
Які документи потрібно мати, щоб дитину прийняли до школи? Чи потрібно мати
свідоцтво про народження?
Щоб записати дитину до школи, потрібно подати заявку до директора школи. До неї
необхідно додати документи, що стосуються попереднього навчання – свідоцтва,
довідки. Якщо їх немає – подається лише заява про закінчені роки навчання із
зазначенням школи, до якої ходила дитина.
Школа повинна прийняти дитину також підчас тривання шкільного року.
Якщо школа не хоче прийняти дитину, можна звернутись з такою справою до органу,
який управляє школою – тобто до адміністрації гміни (urząd gminy).
Інформація для батьків (також українською мовою):
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkola-dla-was
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacychz-ukrainy

Чи дитина має ходити до польської школи?
У Польщі є шкільний обов’язок. Закон про освіту говорить, що навчання у Польщі є
обов’язковим до 18 років.
Діти, які не є громадянами Польщі, підлягають шкільному обов’язку на умовах, що
стосуються польських громадян.
У випадку українських учнів міністерство вирішило, що діти можуть піти до польської
школи, або можуть навчатись в українській школі, якщо вона здійснює онлайн-навчання.
Рішення залежить від батьків.
Постанова Міністра освіти і науки від 21 березня 2022 року «Про організацію навчання,
виховання та догляду за дітьми та молоддю громадян України» (Rozporządzenie Ministra
Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki
dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. 2022 poz. 645)):
§ 15. Діти та студенти, які є громадянами України, зазначені в § 1, які навчаються у
дитячому садку чи школі, що функціонують в системі освіти України з використанням
методів і прийомів дистанційної освіти, не підлягають обов'язковому однорічному
приготуванню до школи, шкільному обов’язку або обов’язку навчання, про які йдеться в
Законі від 14 грудня 2016 року - Закон про освіту.
Батьки або особа, що є опікуном дитини, подає до гміни за місцем проживання дитини
заяву про продовження навчання в українській системі освіти.

Правова підстава:
Закон про освіту від 14 грудня 2016 року (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59))

Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі
збройним конфліктом на території цієї держави (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Dz.U. 2022 poz. 583))
Розпорядження Міністра освіти і науки від 21.03.2022 р. «Про організацію навчання,
виховання та опіки дітей та молоді, які є громадянами України» (Rozporządzenie
Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia,
wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. 2022 poz.
645))
Розпорядження Міністра національної освіти від 23 серпня 2017 року про освіту
непольських громадян та осіб, які є польськими громадянами, які здобували освіту в
школах, що діють в системах освіти інших країн (Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami
polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1283 ze zm.))
Розпорядження Міністра освіти і науки від 11 серпня 2022 року про внесення змін до
Положення про організацію навчання, виховання та опіки над дітьми та молоддю, які
є громадянами України (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 11 sierpnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i
młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1711))

Що таке підготовчі відділи (oddziały przygotowawcze)?
Для учнів, що прибули з-за кордону, і які не знають польської мови або знають її на рівні,
який є недостатнім для навчання в школі, можуть організовуватись підготовчі відділи.
Підготовчі відділи є не у всіх школах.

Підготовчі відділи це такі класи, в яких навчаються тільки українські діти, а їх метою є
приготування їх до навчання у польській школі. Більше часу у них присвячується
вивченню польської мови.
Листівка, підготовлена владою м. Вроцлав на тему підготовчих відділів:
https://www.wroclaw.pl/files/wiadomosci/klasy_ua.pdf
Правова підстава:
Закон про освіту від 14 грудня 2016 року (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59))

Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі
збройним конфліктом на території цієї держави (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Dz.U. 2022 poz. 583))
Розпорядження Міністра освіти і науки від 21.03.2022 р. «Про організацію навчання,
виховання та опіки дітей та молоді, які є громадянами України» (Rozporządzenie
Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia,
wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. 2022 poz.
645))
Розпорядження Міністра національної освіти від 23 серпня 2017 року про освіту
непольських громадян та осіб, які є польськими громадянами, які здобували освіту в
школах, що діють в системах освіти інших країн (Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami
polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1283 ze zm.))
Розпорядження Міністра освіти і науки від 11 серпня 2022 року про внесення змін до
Положення про організацію навчання, виховання та опіки над дітьми та молоддю, які
є громадянами України (Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 11 sierpnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i
młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1711))

Я закінчила в Україні бакалаврат з біотехнології. Чи можу я продовжити навчання в
магістратурі? Чи потрібно мені нострифікувати диплом?
Щоб продовжувати навчання, не потрібно нострифікувати диплом. Але деякі навчальні
заклади вимагають перекладу диплому присяжним перекладачем.

У більшості навчальних закладів не потрібно здавати екзамену, проводиться співбесіда.
Проблемою для продовження навчання може бути відсутність знання польської мови.
Деякі навчальні заклади перевіряють знання мови підчас розмови, деякі вимагають здачі
екзамену з польської мови.
Тут можна знайти різні навчальні заклади і терміни прийому документів:
https://www.otouczelnie.pl/artykul/594/Biotechnologia

Соціальна допомога
Кому виплачується одноразова допомога у розмірі 300 злотих?
Одноразова допомога у розмірі 300 злотих – це перший вид підтримки для осіб, які
виїхали з України 24 лютого 2022р. або пізніше. Одноразова допомога у розмірі 300
злотих надається кожній особі з родини.
Щоб отримати цю допомогу, потрібно подати заяву у місці вказаному органом Гміни –
найчастіше це буде центр соціальної допомоги (ośrodek pomocy społecznej).
Щоб подати заявку потрібно мати номер PESEL.
Зразок заявки доступний на сайті Адміністрації м. Варшава:
https://warszawa19115.pl/documents/20184//3427988//PS-0902+Wniosek+o+%C5%9Bwiadczenie+jednorazowe+300+z%C5%82
Правова підстава:
Закон «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на
території цієї держави» від 12 березня 2022 року (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa (Dz.U. 2022 poz. 583))

Чи біженцям з України належить надання місця проживання в Будинку соціальної
допомоги (Domu Pomocy Społecznej)?
Якщо особа приїхала до Польщі після 23 лютого 2022 р., у зв’язку з війною в Україні – то
так. Надання місця для проживання у Будинку соціальної допомоги є формою
негрошової соціальної допомоги.

Соціальна допомога надається громадянам України, які приїхали до Польщі після 23
лютого 2022 р. за таким же принципом як і громадянам Польщі.
Правова підстава:
Закон «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на
території цієї держави» від 12 березня 2022 року (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa (Dz.U. 2022 poz. 583))

Що таке 500+?
Програма «Родина 500+» була впроваджена 1 квітня 2016 року. У рамках програми
надається підтримка у розмірі 500 злотих на місяць на кожну дитину.
500+ надається:








Громадянину/громадянці
України
або
чоловіку/дружині
громадянки/громадянина України, які після 23 лютого 2022 р. прибули разом з
дитиною до Польщі у зв’язку з війною,
Громадянину/громадянці
України
або
чоловіку/дружині
громадянки/громадянина України, які після 23 лютого 2022 р. прибули до Польщі
у зв’язку з війною, і дитина народилася в Польщі,
Громадянину/громадянці
України
або
чоловіку/дружині
громадянки/громадянина України, які приїхали до Польщі перед 24 лютого
2022р., а їх дитина приїхала з України до Польщі після 23 лютого 2022р., у зв’язку
з війною.
Громадянину/громадянці іншої країни (напр., Польщі), який на підставі вироку
польського суду здійснює опіку над дитиною, яка є громадянином України і
прибула з України до Польщі після 23 лютого 2022 р. у зв’язку із війною.

500+ виплачується на кожну дитину до 18 років.
Заявки для отримання допомоги на дитину приймає і розглядає Заклад соціального
страхування - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).
На даний час заявку для отримання 500 плюс можна подати лише через Інтернет на
одній із трьох електронних платформ – на вибір:


портал PUE ZUS




Портал Міністерства Родини Emp@tia
Інтернет-банкінг.

Допомогу із подачею заявки можна отримати у Закладі соціального страхування - Zakład
Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).
Інформація на тему 500 плюс на порталі ZUS:
https://www.zus.pl/-/500-dla-obywateli-ukrainy?redirect=%2Fbaza-wiedzy%2Fbiezacewyjasnienia-komorek-merytorycznych
Інформація українською мовою:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informaciadla-gromadan-ukraini
На даний час можливим є подання заявки на отримання 500+ українською мовою.
У ZUS працює інфолінія – тел. 22 444 02 05, з 8.00-18.00 Консультанти інфолінії
розмовляють українською та польською мовами.
Питання, що стосуються родинних виплат для громадян України також можна надіслати
е-мейлом на адресу UA@zus.pl
Щоб подати заявку до ZUS, необхідні:





номер PESEL особи, яка складає заяву, та PESEL дитини,
адреса e-mail,
польський номер телефону,
номер банківського рахуку у польському банку.

Виплата допомоги відбувається виключно у безготівковій формі, на вказаний у заявці
номер банківського рахунку.
Встановлення права на допомогу та її виплата починаються у термін не більший за 3
місяці.
Розгляд заявки для визначення права на допомогу на дитину ЗУС проводить в
електронній формі. Всю інформацію про програму можна знайти на платформі PUE ZUS
(потрібно створити обліковий запис):

https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
500 плюс надається починаючи від місяця, в якому подавалась заявка до кінця терміну
надання допомоги, потім треба подавати нову заявку.
Поточний період виплат триватиме з 1 червня 2022 року по 31 травня 2023 року.
Правова підстава:
Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі
збройним конфліктом на території цієї держави (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Dz.U. poz. 583)).
Закон від 11 лютого 2016 року про допомогу держави у вихованні дітей (Ustawa z dnia
11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407))

Якщо я поїду в Україну, чи маю я право на 500 плюс? Чи потрібно повідомити ZUS про
виїзд з Польщі?
Так, українці повинні повідомляти ZUS про виїзд з Польщі. Особи, яким ZUS виплатить
допомогу після їх виїзду, крім втрати права на отримання цієї допомоги, повинні будуть
повернути виплати з відсотками за прострочений період.
Громадянину України, якого перебування у Польщі є легальним на підставі «спецзакону»
(„specustawy”), надається право на отримання допомоги на дитину (500+), якщо така
особа разом з дітьми перебуває на території Польщі.
Якщо громадянин України виїде з Польщі, він вже не має права на отримання допомоги,
зазначеної у «спецзаконі», в тому числі до допомоги 500+.
Короткочасний виїзд не призводить до втрати можливості отримувати 500 плюс. Згідно
закону, право до користування пільгами втрачається згідно «спецзакону» після місяця
відсутності в Польщі. Тому варто негайно повідомити ZUS, якщо ви плануєте тривалий
виїзд за межі Польщі.
Якщо допомога буде далі виплачуватись, незважаючи на те, що громадянин України
втратив право на неї, ZUS може вимагати її повернення разом із встановленими
відсотками за прострочення.

Інформація про те, як повідоми ZUS про виїзд з Польщі:
https://bit.ly/3bapkBH
Кошти, виплачені в рамках допомоги 500+, на які ви не маєте права, краще негайно
повернути до ZUS.
Внесені кошти необхідно повернути до Закладу соціального страхування (ZUS) на
банківський рахунок: 82 1020 5604 0000 0102 8996 3017. Якщо переказ здійснюється з
рахунку в іноземному банку, наприклад, з українського, перед номером рахунку слід
додати PL (тобто PL 82 1020 5604 0000 0102 8996 3017). Крім того, в реквізитах платежу
слід вказати наступний код BIC (SWIFT): BPKOPLPW
У описі платежу вкажіть ваше ім’я та прізвище, номер справи у ЗУС та примітку: 500.
Лінк до інформації ZUS українською мовою:
https://bit.ly/3QDtFh9
Правова підстава:
Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі
збройним конфліктом на території цієї держави (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Dz.U. poz. 583)).
Закон від 11 лютого 2016 року про допомогу держави у вихованні дітей (Ustawa z dnia
11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407))
Як відмовитись від 500 плюс, якщо немає доступу до Інтернету? Якщо ви вже не
знаходитесь в Польщі.
Інформацію про те, як повідомити ZUS про виїзд з Польщі, можна знайти тут:
https://bit.ly/3bapkBH
Це потрібно робити в електронному вигляді. Інформацію про те, як відновити пароль,
можна знайти в ZUS.
Для громадян України діє гаряча лінія – за номером телефону 22 444 02 05 з 8.00 до 18.00
консультанти гарячої лінії надають інформацію українською мовою.

Якщо немає можливості зв’язку з ZUS і доступу до Інтернету – можна відправити листа,
але тільки в абсолютно винятковій ситуації.
Правова основа
Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі
збройним конфліктом на території цієї держави (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Dz.U. poz. 583))
Закон від 11 лютого 2016 року про допомогу держави у вихованні дітей (Ustawa z dnia
11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407))

Моя мама перебуває у Польщі. Нажаль, вона нікому не залишила довіреності щодо
отримання своєї пенсії в Україні. Пенсію вона отримувала особисто на пошті. Ми
намагаємося з’ясувати в Україні, яка довіреність потрібна для її отримання, але ніхто
нам не може відповісти – урядовці інформують, що не знають, якого типу довіреність
ми можемо зробити у Польщі. Що можна зробити?
Про те, яким вимогам повинна відповідати така довіреність, вирішує український орган.
Те, що ми можемо порадити, це складання довіреності з нотаріально посвідченим
підписом. Можна скласти довіреність польською і українською мовою – на одній сторінці
обидвома мовами і звернутися до польського нотаріуса для нотаріального посвідчення
підпису на такій довіреності. Якщо Ви не знаєте польської мови, може бути потрібна
присутність присяжного перекладача. Про те, хто має забезпечити перекладача, варто
спитати нотаріуса, у якого Ви плануєте здійснити дію.
Зміст довіреності для прикладу:
Я, що нижче підписалася …….. паспорт номер …………, …………, народжена (дата) ……… в
місцевості …………., ім’я батька ……… ім’я матері …….., доручаю ………, номер паспорту ………,
народжену ………. року, до отримання моєї пенсії з пошти або від листоноша.
На майбутнє, можливо варто розглянути варіант «перенесення» пенсії до польського
Закладу соціального страхування (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), так щоб він
виплачував мамі пенсію.
Всю інформацію можна отримати задзвонивши на інфолінію ZUS. Інфолінія доступна у
робочі дні від понеділку до п’ятниці від 8.00 до 18.00 за номером телефону 22 444 02 55.

Питання, що стосуються виплат для громадян України також можна надсилати
електронною поштою на адресу UA@zus.pl.

Медичне обслуговування
Яке медичне обслуговування мають право отримувати біженці?
Громадяни України, які в’їхали до Польщі легально 24 лютого 2022 р. або пізніше у зв’язку
з війною в Україні мають право отримувати медичне обслуговування в Польщі на таких
умовах і в такому ж обсязі, в якому вона надається громадянам Польщі, які охоплені
медичним страхуванням.
Виключається
оздоровлення.

лише

санаторно-курортне

лікування

та

санаторно-курортне

У разі питань що стосуються лікування, можна контактувати з безкоштовною інфолінією
Національного фонду охорони здоров'я (Narodowy Fundusz Zdrowia), можна вибрати
консультанта з українською мовою:
+48 800 190 590
Інформація українською мовою:
https://pacjent.gov.pl/tag/pacienti-z-ukraini
https://www.gov.pl/web/zdrowie/pomoc-medyczna-dla-ukrainy

Правова підстава:
Закон про медичні послуги, що фінансуються з державних коштів від 27 серпня 2004
р. (Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285))
Закон про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на
території цієї країни від 12 березня 2022 р. (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.
2022 poz. 583))

Вчора я пішла з дитиною до сімейної консультації (poradnia rodzinna). Там мені
сказали, що оскільки я є громадянкою України, то не можу собі обрати сімейного
лікаря. Чи це правда?
Нажаль, що стосується запису до сімейного лікаря, то у випадку громадян України діють
інші процедури, ніж у випадку громадян Польщі. Громадяни Польщі мають право

подавати декларацію, у якій вони вибирають медичний заклад та свого родинного
лікаря.
Громадяни України мають право до подання декларації щодо вибору родинного лікаря
на постійній основі, якщо вони працевлаштовані на підставі трудового договору (umowy
o pracę) або договору доручення (umowa zlecenie).
Громадяни України, які не мають трудового договору, або договору доручення, також
можуть користуватись допомогою родинного лікаря у медичному закладі, але
відповідно до польського законодавства, вони вважаються особами, які шукають
медичної допомоги поза постійним місцем проживання. Це означає, що вони не
вибирають лікаря на постійній основі, а записуються на кожний візит окремо.
У такій ситуації потрібно звернутися до обраної консультації і запитати про найближчий
термін візиту. Найкраще подзвонити, щоб переконатися, що вони мають вільні місця.
Польське товариство сімейної медицини (Polskiе Towarzystwo Medycyny Rodzinnejб
PTMR) на своєму сайті має функцію пошуку консультації з персоналом, що розмовляє
українською мовою:
https://medicalhelp.pl/
Більше інформації можна знайти тут:
https://pacjent.gov.pl/tag/pacienti-z-ukraini
Щоб отримати більше інформації, можна звернутись до інфолінії Національного фонду
здоров'я - ви можете вибрати розмову з україномовним консультантом: 800 190 590
Правова основа:
Закон від 27 жовтня 2017 року «Про первинну медичну допомогу» (Ustawa z dnia 27
października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. 2017 poz. 2217))
Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі
збройним конфліктом на території цієї держави (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Dz.U. 2022 poz. 583))

Аборти
Чи можу я легально зробити аборт в Польщі?
Згідно із польським законодавством, аборт дозволений в кількох випадках. Аборт є
можливим у польській лікарні, у випадку коли вагітність загрожує життю або здоров’ю
жінки. У такому випадку немає часових обмежень, аборт є можливим у будь який час
тривання вагітності. Аборт є можливим також тоді, коли виникає обґрунтована підозра,
що вагітність з’явилась у результаті забороненої дії, наприклад, зґвалтування. У такій
ситуації вагітність можна перервати до 12 тижня її тривалості.
На жаль дуже важко виконати аборт на основі останньої зазначеної причини. У такій
ситуації добре було б сконтактувати з якоюсь із громадських організацій, які займаються
цією темою.
Потрібно зауважити, що в польському законодавстві покарання за переривання
вагітності не загрожує жінці, яка йому піддалася, а тільки а) особі, яка здійснила
переривання вагітності, b) особі, яка надає вагітній жінці допомогу у перериванні
вагітності і с) особі, яка її до цього намовляла.
Більше інформації польською мовою (радимо застосування автоматичного перекладу,
який є доступним у кожному інтернет-браузері, або контакт з організацією):
https://federa.org.pl/aborcja-poradnik/
Загалом у випадку роздумів над питаннями, пов’язаними із перериванням вагітності,
радимо контакт з громадськими організаціями, які займаються цією темою. У них можна
отримати поради безкоштовно.
Інформацію на дану тему надають, зокрема:


Nieformalny ruch Aborcyjny Dream Team:

kontakt@aborcyjnydreamteam.pl.
https://www.instagram.com/aborcyjnydream/
https://www.facebook.com/aborcyjnydreamteam/



Fundacja na rzecz kobiet i planowania rodziny „Federa”
https://federa.org.pl/



Kobiety w Sieci:

administracja@maszwybor.net
maszwybor.net


Fundacja przeciwko kulturze gwałtu:

https://www.fpkg.org.pl/


Women on Web:

https://www.womenonweb.org/pl/


Aborcja bez granic

tel. 22 29 22 597
НІМЕЧЧИНА: Ciocia Basia – ciocia.basia@riseup.net, tel. 22 39 70 500
АВСТРІЯ: Ciocia Wienia – ciocia-wienia@riseup.net
ГОЛАНДІЯ: Abortion Network Amsterdam – anamsterdam@riseup.net
ЧЕХІЯ: Ciocia Czesia – ciocia_czesia@protonmail.com
ШВЕЦІЯ: ReproAdvice – se.sisterhood@gmail.com
Буклет про репродуктивне здоров’я українською мовою: https://federa.org.pl/ukrainki-wpolsce/

Інвалідність
Я маю довідку про ступінь інвалідності з України, чи ця довідка буде діяти в Польщі, і
якщо ні, то яким чином отримати таку довідку в Польщі?
Польща не має підписаного договору з Україною, який би дозволяв взаємне визнання
документів про інвалідність, тому біженці, які хочуть користуватись правами, наданими
особам з інвалідністю, мають отримати польську довідку, що підтверджує такий статус.
Не існують законодавчі норми, які визнавали б дію українських документів.

Заяву для отримання довідки про інвалідність громадяни України можуть подавати на
тій самій підставі, що і громадяни Польщі.
Заяву необхідно подати до повітовій комісії з визнання інвалідності (powiatowym zespole
do spraw orzekania o niepełnosprawności) за місцем проживання.
До заяви додається медична документація, зокрема медична довідка, видана не раніше
ніж за 30 днів перед датою подачі заяви.
Додаються також інші документи, які можуть мати вплив на підтвердження інвалідності
або її ступеня. Ці може бути напр., історія лікування, інформаційні картки з госпіталізацій,
консультацій спеціалістів, заключення психологів.
Перед подачею заявки, необхідно отримати номер PESEL.
Інформація про подачу заяви для отримання довідки про ступінь інвалідності:
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-orzeczenie-o-stopniu-niepelnosprawnosci
У Польщі є громадські організації, які надають підтримку і інформацію особам з
інвалідністю, їх список можна знайти тут:
https://niepelnosprawni.gov.pl/p,98,organizacje
Польська асоціація людей з вадами розумового розвитку, відділ у Гданську (Polskie
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku) має
інфолінію, де надає інформацію про актуальні можливості підтримки, якою можуть
користуватись біженці з України, що мають інвалідність. Номер телефону: 503 703 974
(від понеділку до суботи з 8.00 до 18.00.)
Інформація про різні види підтримки, яка надається біженцям з України, що мають
інвалідність, на території всієї Польщі з контактними даними (координується Польським
форумом людей з обмеженими можливостями (PFON)):
https://pfon.org/aktualnosci/pfon-pomaga-w-organizowaniu-pomocy-dla-uchodzcow-zniepelnosprawnosciami/
Польська довідка про інвалідність (orzeczenie o niepełnosprawności) не потрібна для того,
щоб скористатись з фінансування на покупку деяких медичних виробів. Польський Уряд
розпочав програму – «Допомога громадянам України з інвалідністю» (Pomoc obywatelom
Ukrainy z niepełnosprawnością”), яка є доступною для громадян України, що мають
довідку про інвалідність з України.

Фінансова допомога надається у формі коштів на фінансування необхідного власного
внеску на придбання або ремонт медичних виробів, що видаються на замовлення. Це
стосується таких медичних виробів, як напр., протези, ортопедичні апарати і ортези,
інвалідні візки, палиці, милиці, прогулянкові каркаси, ортопедичне взуття, інфузійні
набори для персональних інсулінових помп, підгузки, катетери, стомічне обладнання.
Докладніше (інформація українською мовою знаходиться внизу сторінки):
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadaniareal/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/komunikaty/pomoc-dla-obywateliukrainy-z-niepelnosprawnoscia-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne/
https://wcpr.pl/aktualnosci/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia-UA

Правова підстава:
Закон про професійну та соціальну реабілітацію та працевлаштування інвалідів від 27 серпня
1997р. (Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776))
Постанова Міністра економіки, праці та соціальної політики від 15 липня 2003 р. «Про
інвалідність та ступінь інвалідності» (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności (Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1328))
Розпорядження МОЗ від 29 травня 2017 року про перелік виробів медичного призначення, що
видаються на замовлення (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie
wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2017 poz. 1061))

Чи особа з українським посвідченням інвалідності може паркувати на паркінгу
з «конвертом»?
Нажаль ні. Українське посвідчення про інвалідність не надає права паркуватись на місцях
для осіб з інвалідністю - так званих голубих конвертах. Українське посвідчення про
інвалідність не визнається в Польщі. Громадяни України мають подати заявку до
Повітової групи з питань інвалідності (Powiatowу Zespół ds. Orzekania o
Niepełnosprawności) щодо видачі польського посвідчення про інвалідність. До заявки
потрібно додати довідку від лікаря, видану не раніше ніж 30 днів перед датою подачі
заявки, медичну документацію (напр., результати досліджень, документи про лікування
у лікарні) а також інші документи що можуть мати вплив на підтвердження інвалідності
та її ступеня. Тільки після цього можна подати документи для отримання карти
паркування. Заявка подається до цієї ж Повітової групи.
Щоб отримати карту для паркування необхідно надати оригінал діючого посвідчення,
яке підтверджує інвалідність, заявку про видачу карти для паркування, підтвердження
оплати за видачу карти для паркування (21 злотих сплачується у касі держоргану або на
банківський рахунок), актуальне фото особи, для якої видається карта.
Видача карти для паркування триває до 30 календарних днів від подачі заявки.
Карта видається на термін не довший за 5 років.
Більше інформації можна знайти на сторінках:
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-karte-parkingowa
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-disabilitiespeople/index_pl.htm

Правова підстава:
Закон від 27 серпня 1997 року про професійну та соціальну реабілітацію та зайнятість
інвалідів (Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776))
Розпорядження Міністра економіки, праці та соціальної політики від 15 липня 2003 р.
у справі підтвердження інвалідності і його ступеня (Rozporządzenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1328))
Правила дорожнього руху (Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn.
zm.3))
Постанова Міністра інфраструктури від 12 квітня 2002 р. Про технічні умови, яким
повинні відповідати будівлі та їх розташування (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690))

Чи особа з довідкою про інвалідність, яка здійснює господарську діяльність, може
платити нижчі внески до ЗУС ніж особа без такої довідки?
Особи з інвалідністю сплачують внески так само, як всі інші підприємці, але можуть їх
повернути. Заявка про повернення внесків складається до PEFRON.
Заявку про повернення внесків на соціальне страхування можуть подавати особи, які
здійснюють господарську діяльність в Польщі (зареєстровані у REGON, CEIDG/KRS).
Щоб скласти внесок про повернення внесків на соціальне страхування, особа з
інвалідністю повинна:




Мати довідку про інвалідність,
Сплачувати внески у визначений термін,
Не мати заборгованостей у Фонді, які б перевищували загальний розмір 100
злотих.

Варто попросити допомогти із заповненням документів когось, хто знає польську мову.

Докладну інформацію щодо повернення внесків на соціальне страхування можна знайти
на сайті PFRON (www.pfron.org.pl) у закладці Osoby niepełnosprawne/ Dofinansowanie
działalności gospodarczej/Refundacja składek ZUS (інформація польською мовою).
Фонд заохочує скористатися брошурою та фільмами з інструктажем (які містять докладне
пояснення щодо заповнення документів: Wn-U-G i INF-O-PdM), доступні на сайті PFRON
у закладці Osoby niepełnosprawne/Dofinansowanie działalności gospodarczej/Refundacja
składek ZUS/Formularze dotyczące refundacji składek ZUS.
У випадку появи питань або сумнівів у справі повернення внесків на соціальне
страхування, можна зконтактувати з відповідним територіальним відділом PFRON або з
інфолінією Департаменту до справ ринку праці за номером телефону: 22 581 84 10.
Питання можна також направити на адресу: sod@pfron.org.pl.
https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/dofinansowanie-dzialalnoscigospodarczej/
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,26,refundacja-skladek-dzialalnoscgospodarcza#:~:text=Osoba%20niepe%C5%82nosprawna%20wykonuj%C4%85ca%20dzia%C
5%82alno%C5%9B%C4%87%20gospodarcz%C4%85,jest%20kwota%20okre%C5%9Blona%20
w%20art.

Помешкання, договір оренди, договір про позику
Я шукаю помешкання для оренди. Власники помешкань пропонують мені
najem okazjonalny. Поясніть, будь ласка, що це таке.
Інститут najmu okazjonalnego впроваджений до польського права досить недавно.
Польське право суворо охороняє орендаторів, з чого виникає, що багато власників
помешкань не хотіли здавати в оренду свої приміщення, побоюючись, що їм потім важко
буде зобов’язати орендаторів з’їхати з приміщення, навіть якщо вони не дотримуються
домашнього порядку, або не платять. У випадку звичайної оренди, власник може
розірвати договір лише у певних, визначених правом, ситуаціях, а виконання того, щоб
орендаток з’їхав з приміщення вимагає судового процесу (так званої eksmisji). З цієї
причини створено najem okazjonalny.
Договір najmu okazjonalnego не є інституцією, створеною для громадян України, такою
формою договору часто користуються власники, що здають в оренду помешкання також
і громадянам Польщі.

Najem okazjonalny це такий особливий тип оренди, який відрізняється від звичайної
оренди тим, що власнику легше собі «повернути» приміщення. Договір najmu
okazjonalnego власник помешкання може розірвати, навіть якщо немає жодних
особливих обставин.
У випадку договору najmu okazjonalnego:
• наймаючий складає декларацію про те, що він зобов'язується добровільно піддатися
виселенню, звільнити і віддати власнику до вжитку приміщення у термін, вказаний у
вимозі звільнення приміщення,
• наймаючий має вказати інше приміщення, в якому він зможе проживати у ситуації,
якщо б дійшло до виселення,
• наймаючий має додати декларацію власника іншого приміщення (який має відповідну
правову підставу), у якій власник виражає згоду на мешкання у своєму приміщенні у такій
ситуації.
У випадку najmu okazjonalnego, якщо орендатор не хоче з’їхати, власник може подати до
суду з проханням про надання виконавчого статусу нотаріальному акту, що є більш
простим, ніж розгляд справи про примусове виселення, як у випадку "звичайної"
оренди.
З громадянами України, які приїхали до Польщі 24 лютого 2022 року або пізніше, можна
укласти договір najmu okazjonalnego на трохи інших умовах, ніж у випадку інших осіб. У
цьому випадку не вимагається вказування наймаючим іншого приміщення, в якому він
зможе оселитися у випадку примусового виконання обов'язку звільнення і видачі
приміщення, яке він займав на підставі договору najmu okazjonalnego.
Не вимагається також складання декларації власником приміщення, або особою, що має
юридичне право розпоряджатися приміщенням, про вираження згоди на поселення
наймаючого і осіб, що проживають разом з ним, у приміщенні, вказаному у декларації.
Натомість потрібне складання декларації про те, що наймаючий добровільно піддасться
примусовому виселенню у формі нотаріального акту.
Сам договір najmu okazjonalnego не повинен бути укладений у формі нотаріального акту,
вистачить звичайна письмова форма. Натомість додаток до умови, тобто декларація
наймаючого про добровільне виселення, повинна мати форму нотаріального акту. На
практиці найкраще ці обидві дії виконати синхронно і напр., підписати все у нотаріуса,
щоб уникнути ситуації, при якій договір підписаний, а наймаючий не надав нотаріально
завіреної декларації.
Власник має повідомити податкову службу (urząd skarbowy) про укладення договору. У
випадку najmu okazjonalnego, наслідком відсутності виконання такого повідомлення є,
серед іншого те, що договір не буде трактуватись як договір najmu okazjonalnego.

У випадку інших договорів оренди - також маємо повідомити urząd skarbowy, але у іншій
формі і в інший термін. Не потрібно повідомляти про договір, але потрібно повідомити
про прихід.
Договір najmu okazjonalnego має бути заключений на визначений термін, не довший ніж
10 років.
Najem okazjonalny може стосуватися лише житлового приміщення. Таким чином не
можна підписати договір najmu okazjonalnego на господарське приміщення.
Не може підписувати такий договір також особа, яка здійснює господарську діяльність у
сфері оренди приміщень.
Правова основа:
Закон від 23 квітня 1964 Цивільний кодекс (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93))
Закон від 21 червня 2001 р. про захист прав наймачів, комунального житлового фонду
та внесення змін до Цивільного кодексу (Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001
nr 71 poz. 733))

Скільки договорів najmu okazjonalnego можна підписати підряд із одним
наймаючим?
Закон не містить обмежень щодо цього. Якщо однак ці особи змінюються, варто
пам'ятати про вищезазначені норми закону про господарську діяльність.
Якщо помешкання здається в оренду різним особам на короткий термін, це може бути
визнано за господарську діяльність. У такій ситуації ми взагалі не маємо права укладати
договір najmu okazjonalnego, його можуть укладати лише фізичні особи, які не
здійснюють господарської діяльності у цій сфері.

Правова основа:
Закон від 23 квітня 1964 Цивільний кодекс (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93))
Закон від 21 червня 2001 р. про захист прав наймачів, комунального житлового фонду
та внесення змін до Цивільного кодексу (Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001
nr 71 poz. 733))

Як розірвати договір najmu okazjonalnego?
Якщо наймаючий добровільно не звільнив приміщення, власник вручає наймаючому
вимогу звільнення приміщення. Вона має бути складена у письмовій формі з підписом
власника, посвідченим нотаріально.
Вимога звільнення приміщення має містити дані орендодавця і наймаючого, реквізити
договору najmu okazjonalnego приміщення і причину його розірвання.
Вказується також термін - не коротший ніж 7 днів від дня вручення вимоги наймаючому,
у який наймаючий і особи, що з ним мешкають, мають звільнити приміщення.
Якщо наймаючий не звільнив приміщення у вказаний термін, власник подає до суду
заяву про надання виконавчого статусу нотаріальному акту.
Правова основа:
Закон від 23 квітня 1964 Цивільний кодекс (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93))
Закон від 21 червня 2001 р. про захист прав наймачів, комунального житлового фонду
та внесення змін до Цивільного кодексу (Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001
nr 71 poz. 733))

Що може зробити власник, якщо незважаючи на закінчення терміну тривання
договору, наймаючий не звільнив приміщення - у випадку najmu okazjonalnego?
Заява про надання виконавчого статусу нотаріальному акту подається до районного суду.
До заяви потрібно додати нотаріальний акт та підтвердження оплати (інформацію щодо
цього можна отримати в секретаріаті суду). Суд надає виконавчий статус підчас
закритого засідання - без участі сторін, що в практиці означає, що у відповідь на подану
заяву, суд надсилає виписку нотаріального акту із відміткою про виконавчий статус.
Згідно із законодавством, суд повинен надати виконавчий статус одразу, у термін не
більший за 3 дні.
Після отримання виконавчого статусу можна починати дії, направлені на виконання
вимог, напр., направити справу до судового виконавця.
Правова основа:
Закон від 23 квітня 1964 Цивільний кодекс (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93))
Закон від 21 червня 2001 р. про захист прав наймачів, комунального житлового фонду
та внесення змін до Цивільного кодексу (Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001
nr 71 poz. 733))

Як повідомити про najem okazjonalny податкову службу (urząd skarbowy)?
Повідомлення про najеm okazjonalny податкової можна виконати адресуючи документ
до податкової служби, відповідно до місця проживання власника, жодної конкретної
форми такого листа немає.
Можна написати, наприклад: "Повідомлення про заключення договору najmu
okazjonalnego приміщення”. Цим, як орендодавець, повідомляю про заключення
договору najmu okazjonalnego житлового приміщення, що знаходиться за адресою: ......,
який заключений з Паном/Пані/ громадянами: ……… Договір починається з дати: ……
Договір додається до повідомлення.
Податкова служба впровадила власні форми для спрощення життя платникам податків
- варто пошукати на їхньому сайті.
Правова основа:

Закон від 23 квітня 1964 Цивільний кодекс (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93))
Закон від 21 червня 2001 р. про захист прав наймачів, комунального житлового фонду
та внесення змін до Цивільного кодексу (Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001
nr 71 poz. 733))

Ми хочемо укласти договір оренди приміщення. Власник вимагає оплати
високого завдатку (kaucji) як умову оренди помешкання. Просимо докладно
пояснити, що таке kaucjа і чи її сума може бути довільною.
Укладення договору оренди може бути залежним від оплати орендарем завдатку, який
забезпечує покриття дебіторської заборгованості за оренду приміщення, належної
орендодавцю в день вибуття з приміщення.
Закон говорить про «дебіторську заборгованість орендодавця за оренду приміщення».
Читаючи дослівно, можна сподіватись, що з завдатку можна взяти лише борг за орендну
плату. У практиці це інтерпретується досить широко – не тільки як борг за орендну плату,
але також як борг за неоплачені комунальні послуги і як відшкодування збитків у зв'язку
з пошкодженням житла.
Завдаток може бути визначений як у випадку «звичайної» оренди, так і у випадку najmu
okazjonalnego.
Інформація про розмір завдатку повинна бути зазначена в договорі. Варто там також
умістити інформацію про спосіб повернення завдатку – чи повинен він бути повернений
на банківський рахунок (який саме), чи в готівці.
Законодавчі норми говорять про те, що максимальний завдаток, якого можна очікувати,
це дванадцять місячних орендних оплат. У випадку najmu okazjonalnego ця сума є
нижчою – і може становити максимум шість місячних оплат.
Якщо все в порядку, завдаток повинен бути повернений протягом місяця від дня вибуття
з приміщення.
Правова основа:
Закон від 23 квітня 1964 Цивільний кодекс (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93))

Закон від 21 червня 2001 р. про захист прав наймачів, комунального житлового фонду
та внесення змін до Цивільного кодексу (Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001
nr 71 poz. 733))

Чи власник має право залишити собі завдаток, якщо помешкання зазнало
зношення внаслідок звичайного щоденного користування і упливу часу?
Те, на скільки помешкання зазнало зношення внаслідок «звичайного» користування, а
наскільки зазнало ушкодження у більшій мірі, є найпоширенішим пунктом суперечок у
контексті повернення завдатку. Якщо помешкання піддалося лише звичайному
зношенню, то завдаток повинен бути повернений.
Якщо власник не хоче повертати завдаток, потрібно надіслати йому вимогу про його
виплату. Якщо, незважаючи на це, він не поверне завдаток, можна звернутися до суду. У
цьому випадку важливими будуть докази – в якому стані була квартира до, в якому після
і про що домовилися сторони.
Щоб убезпечити себе від такої ситуації, варто перед підписанням договору оренди
скласти протокол прийому-передачі, який буде додатком до договору. Там може
міститися список обладнання, яке знаходиться в приміщенні. Можна зробити фото, на
яких буде видно, в якому стані було приміщення, коли ми вселялися. Якщо стан квартири
буде задокументований, з орендодавцем буде простіше поговорити про повернення
завдатку. У разі судового розгляду важливі будуть докази, тому протоколи прийомупередачі або фото «до» і «після» такі важливі.
Правова основа:
Закон від 23 квітня 1964 Цивільний кодекс (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93))
Закон від 21 червня 2001 р. про захист прав наймачів, комунального житлового фонду
та внесення змін до Цивільного кодексу (Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001
nr 71 poz. 733))

Півроку ми орендували помешкання, власниця не хоче нам зараз віддати
завдаток.

Якщо все в порядку, завдаток має бути повернутий протягом місяця від дня вибуття з
приміщення.
У такій ситуації потрібно вислати до власника лист з офіційною вимогою про повернення
цих коштів, вказавши термін виплати і номер рахунку. Якщо це не матиме ефекту, можна
направити справу до суду.
Правова основа:
Закон від 23 квітня 1964 Цивільний кодекс (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93))
Закон від 21 червня 2001 р. про захист прав наймачів, комунального житлового фонду
та внесення змін до Цивільного кодексу (Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001
nr 71 poz. 733))

Власник помешкання говорить, що оскільки в Польщі зросли ціни, ми
повинні платити більшу орендну плату. Чи орендодавець може підняти
орендну плату під час тривання договору?
Орендодавець приміщення не може збільшити орендну оплату так просто. Для цього він
повинен повідомити про це найпізніше вкінці календарного місяця, зі збереженням
терміну повідомлення про зміну орендної плати. Термін попередження про зміну
орендної плати складає 3 місяці, якщо сторони не визначили у договорі довший термін.
Тобто якщо буде повідомлено про зміну орендної оплати в травні (не важливо коли), то
цей термін починається від 1 червня і закінчиться в останній день серпня.
Повідомлення про зміну орендної плати повинно бути у письмовій формі.
Винятком тут є договір najmu okazjonalnego – у цьому випадку власник може підвищити
орендну плату лише згідно з умовами, зазначеними в договорі.

Правова основа:
Закон від 23 квітня 1964 Цивільний кодекс (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93))
Закон від 21 червня 2001 р. про захист прав наймачів, комунального житлового
фонду та внесення змін до Цивільного кодексу (Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733))

Соціальні виплати 40 плюс
Кому виплачується соціальна допомога „40 плюс”?
У відповіді на ескалацію конфлікту в Україні, польський уряд впровадив такий вид
допомоги, який виплачується особам, які приймають у себе в помешканні осіб з України.
Польське законодавство говорить, що кожному суб’єкту, який за власний рахунок
забезпечуватиме проживання та харчування громадян України, які приїхали до Польщі
після 24 лютого або пізніше, може бути призначена грошова допомога у відповідь на
його заявку.
Щоб отримати цей вид допомоги, потрібно відповідати кільком умовам. Основна умова
– це забезпечення одночасно проживання і харчування. Таким чином для отримання цієї
допомоги не кваліфікуються особи, які надають помешкання громадянам України на
платній основі, або навіть частково платній. Не кваліфікуються для отримання допомоги
також особи, які не забезпечують особам з України харчування.
Виплати також не є безтерміновими. Вони можуть призначатися на 120 днів від моменту,
коли громадянин України перетнув кордон. Звертаємо увагу на те, що тут термін спливає
від моменту перетину кордону, а не мешкання у даному помешканні.
Гміна може продовжити термін виплати допомоги на термін не довший ніж 120 днів у
випадку забезпечення проживання і харчування громадянину України, який:





має довідку про інвалідність
має більше 60 років (жінки) або більше 65 років (чоловіки);
є вагітною жінкою або особою, що виховує дитину віком до 12 місяців;
самостійно здійснює на території Республіки Польща опіку над трьома або
більшою кількістю дітей;



є малолітнім без опіки дорослих осіб – може бути встановлений тимчасовий
опікун.

У першому випадку виплата призначається на особу з інвалідністю, на особу, яка
опікується нею і на кожну малолітню дитину цих осіб.
У наступному випадку – призначається на вагітну жінку і на кожну її малолітню дитину
або на опікуна, що виховує дитину віком до 12 місяців і за всіх його малолітніх дітей.
У третьому випадку – призначається на опікуна і на кожну малолітню дитину.
В останньому випадку – виплачується на малолітнього, на тимчасового встановленого
опікуна малолітнього та на всіх малолітніх дітей тимчасового опікуна.
На даний час ці виплати складають 40 злотих на кожну прийняту особу на день.
Допомога отримується «заднім числом» - тобто спочатку особа, яка приймає осіб з
України повинна понести кошти, а потім лише може подати заявку на відшкодування цих
коштів.
Заявку можна подати через інтернет або в адміністрації гміни (urząd gminy), у Варшаві
заявка подається до адміністрації району міста (urząd dzielnicy).
Через інтернет – за посередництвом платформи ePUAP. Заявку потрібно підписати
кваліфікованим електронним підписом, довіреним профілем або особистим підписом.
Особисто – в адміністрації району міста відповідно на місце перебування прийнятих осіб.
Правова основа:
Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі
збройним конфліктом на території цієї держави (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Dz.U. 2022 poz. 583))

Розпорядження Ради Міністрів від 24 червня 2022 року про внесення змін до
розпорядження про максимальний розмір грошової допомоги у зв’язку із
забезпеченням проживанням і харчуванням громадян України та умови призначення
цієї допомоги та продовження її виплати (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24
czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia
pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia
obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego
wypłaty (Dz.U. 2022 poz. 1336))

Чи соціальна допомога «40 плюс» призначається особі, яка здає в оренду
помешкання громадянам України?
Ні, цей вид допомоги призначається особі, яка забезпечить власним коштом проживання
і харчування громадян України. Якщо від них беруться оплати за проживання, то цей вид
допомоги не призначається.
Правова основа:
Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі
збройним конфліктом на території цієї держави (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Dz.U. 2022 poz. 583))
Розпорядження Ради Міністрів від 24 червня 2022 року про внесення змін до
розпорядження про максимальний розмір грошової допомоги у зв’язку із
забезпеченням проживанням і харчуванням громадян України та умови призначення
цієї допомоги та продовження її виплати (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24
czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia
pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia
obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego
wypłaty (Dz.U. 2022 poz. 1336))

Чи соціальна допомога „40 плюс” призначається особі, які підписала договір про
позику помешкання з громадянином України?
Якщо такі особи нічого не оплачують, то так. Цей вид соціальної допомоги призначається
особі, яка забезпечить власним коштом проживання і харчування громадянам України.
Однак, якщо біженці за щось платять, то допомога не буде призначатися.

Правова основа:
Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі
збройним конфліктом на території цієї держави (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Dz.U. 2022 poz. 583))
Розпорядження Ради Міністрів від 24 червня 2022 року про внесення змін до
розпорядження про максимальний розмір грошової допомоги у зв’язку із
забезпеченням проживанням і харчуванням громадян України та умови призначення
цієї допомоги та продовження її виплати (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24
czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia
pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia
obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego
wypłaty (Dz.U. 2022 poz. 1336))

Чи власник помешкання має відповідати якомусь мінімуму умов, щоб отримувати
соціальну допомогу „40 плюс”? Чи це десь визначено?
Ні. У Розпорядженні говориться лише про те, що допомога не призначається, якщо умови
проживання і харчування загрожують життю або здоров’ю людей. Не визначено, які
умови загрожують життю або здоров’ю.
У Розпорядженні зазначається, що гміна може призначати виплату допомоги залежно
від перевірки умов проживання і харчування, і що перевірку проводять вповноважені
працівники. Як зазначено вище – немає усталеної практики дій і інструкцій щодо цього.
Правова основа:
Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі
збройним конфліктом на території цієї держави (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Dz.U. 2022 poz. 583))
Розпорядження Ради Міністрів від 24 червня 2022 року про внесення змін до
розпорядження про максимальний розмір грошової допомоги у зв’язку із
забезпеченням проживанням і харчуванням громадян України та умови призначення
цієї допомоги та продовження її виплати (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24
czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia
pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia
obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego
wypłaty (Dz.U. 2022 poz. 1336))

Ми проживаємо у помешканні в Познані, маємо договір оренди. Вчора ми дізналися,
що особа, у якої ми проживаємо, отримувала на нас допомогу „40 плюс”. Чи договір
оренди у цій ситуації є недійсним?
Нажаль ні. Власниця помешкання отримувала допомогу всупереч законодавству, але це
не означає, що договір оренди є нечинним. Це два різні питання. Про те, що допомога
отримувалась всупереч законодавству, Ви можете повідомити адміністрацію гміни
(urząd gminy). У справі орендної плати можна поговорити з власницею, інформуючи її
про те, що Вам відомо, що одночасне отримання допомоги і грошей від Вас є
нелегальним.
Правова основа:
Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі
збройним конфліктом на території цієї держави (Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Dz.U. 2022 poz. 583))
Розпорядження Ради Міністрів від 24 червня 2022 року про внесення змін до
розпорядження про максимальний розмір грошової допомоги у зв’язку із
забезпеченням проживанням і харчуванням громадян України та умови призначення
цієї допомоги та продовження її виплати (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24
czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia
pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia
obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego
wypłaty (Dz.U. 2022 poz. 1336))

Господарська діяльність
Я приїхала до Польщі 24 лютого 2022р., в Україні я керувала фірмою. Чи я можу
займатися господарською діяльністю в Польщі?
Так, закон говорить, що громадяни України, перебування яких на території Польщі
вважається законним на підставі цього закону або закону від 12 грудня 2013 р. про
іноземців, можуть виконувати господарську діяльність на території Польщі на тих самих
умовах, що й громадяни Польщі.
Право до здійснення господарської діяльності існує за умови отримання громадянином
України номеру PESEL.

Важлива інформація на тему провадження господарської діяльності у Польщі
українською мовою:
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/031478
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/031507

Правова підстава:
Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі
збройним конфліктом на території цієї держави (Dz.U. 2022 poz. 583)

Договір-доручення (umowа zleceniе)
Я підписала договір-доручення (umowę zleceniе) на будівельні роботи. Зараз я
хотіла б виїхати в Україну раніше терміну, про який було домовлено із
роботодавцем. Як розірвати договір-доручення?
З норм законодавства випливає, що особа, яка приймає доручення може розірвати
договір, але якщо доручення є платним, а розірвання наступило без важливої причини,
особа, яка прийняла доручення відповідає за шкоду, якщо така виникла.
Згідно з польським законодавством, договір-доручення можна розірвати з «важливих
причин».
Те, що саме являється такою важливою причиною, докладно не описано у законодавстві.
У стандартній ситуації, важливою причиною була б, наприклад, хвороба особи, яка
виконує доручення. На даний час – війни в Україні, інтерпретація законодавства лише
починає «вчитися» відповідати на цю ситуацію. Але у будь-якому разі, для розірвання
договору, потрібно вказати важливу причину.
Щоб розірвати договір, потрібно скласти повідомлення про це. Повідомлення про
розірвання договору-доручення повинно бути надано іншій стороні у такій формі, у якій
був украдений договір – тобто у більшості випадків письмово.
У повідомленні потрібно вказати важливу причину розірвання договору.
Звичайно, найкраще спочатку спробувати домовитись із особою, яка доручила
виконання роботи, щодо умов розірвання договору.

Я працювала за договором-дорученням у знайомого з України, який має компанію
в Польщі, тепер він не хоче мені заплатити. Я чула, що він повинен виставити
рахунок, а він каже, що я маю це зробити.
До договору-доручення виставляється рахунок. З формальної точки зору, рахунок
виставляє особа, яка прийняла доручення і надає його працедавцю. У практиці однак
рахунок найчастіше готується працедавцем. Він надає його для підписання особі, яка
прийняла доручення.
Однак з’являється питання - що робити, якщо працедавець взагалі не хоче виставити
рахунку?
У такій ситуації можливі два варіанти.
Перший – можна самостійно підготувати рахунок і надати його особі, яка доручила
виконання роботи. Рахунок до договору-доручення зазвичай містить розрахунок суми,
яку має заплатити особі, яка доручила виконання роботи, а також інформацію про
податки і виплати на страхування. Якщо ви не вмієте цього зробити, можна приготувати
просту версію рахунку, який буде містити інформацію про суми брутто і передати його
особі, яка доручила виконання роботи.
У такому рахунку має бути розрахунок – скільки годин було відпрацьовано, за яку ставку,
якою є загальна сума. Там мають бути дані особи, яка виконувала роботу за дорученням
і номер рахунку, на який мають бути виплачені гроші. Варто також вказати термін, до
якого кошти мають бути виплачені – напр., тижневий.
Такі дії можуть спонукати особу, яка доручила виконання роботи, до виплати, вона також
не зможе виправдовуватись стверджуючи, що хотіла заплатити, але наприклад, ви не
надали рахунок.
Другий варіант – можна направити до особи, яка доручила виконання роботи, досудову
вимогу про сплату. На ньому мають бути дані особи, яка доручила виконання роботи,
дані особи, яка виконувала роботу за дорученням, сума, яка має бути виплачена та
номер рахунку, на який мають бути спрачені гроші. Також, потрібно вказати термін,
протягом якого має відбутись оплата.
Досудову вимогу про сплату потрібно направити до особи, яка доручила виконання
роботи також тоді, коли він, незважаючи на надання виконавцем доручення рахунку, не
хоче оплатити виконану роботу.

Якщо особа, яка доручила виконання роботи, надалі не платить, залишається лише
направлення справи до суду.

…………………………
місцевість і дата

…………………………
…………………………
…………………………
Ім’я, прізвище, адреса, контактні дані)

……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
Ім’я, прізвище, назва фірми, адреса, контактні дані)

РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ-ДОРУЧЕННЯ
Заявляю про розірвання договору-доручення, укладеного
……………………………….. (дата) між
……………………………………………………............................................
і ………………………………………………………………………………………………..
щодо ……………………………………………………………..................................
Причиною розірвання вищезазначеного договору є:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Увага – необхідно вказати важливі причини розірвання договору)

…………………………………………
(підпис сторони, яка розриває договір)

………………..…………………
(місцевість, дата)
………………..…………………
………………..…………………
………………..…………………
(виконавець, адреса, контактні дані)
………………..…………………
………………..…………………
………………..…………………
(замовник, адреса)

ДОСУДОВА ВИМОГА ПРО СПЛАТУ

Вимагаю сплатити мені винагороду у розмірі ………..…………… злотих, згідно із договоромдорученням, укледеним ……….. (дата) між мною та замовником.
Сплату належної суми прошу здійснити до ……………. (дата). Зазначену суму прошу
перерахувати на мій банківський рахунок №: ………………………………………………..
У випадку відсутності надходження належної суми у зазначений термін справа буде
направлена до суду, що потягне за собою додаткові кошти зі сторони замовника.

……………………..
(підпис)

………………………, …………………
(місцевість, дата)

РАХУНОК ДО ДОГОВОРУ-ДОРУЧЕННЯ
від ................................

Виконавець: …............................................................................................................................
(дані виконавця)
….....................................................................................................................................................
Для …...............................................................................................................................................
(дані замовника)
згідно з ..........................................................................................................................................
(вписуємо інформацію з договору-доручення)

РОЗРАХУНОК
Сума брутто: ….........................................................
Кількість відпрацьованих годин: ……………………………
Сума до сплати: …..................................................

…................................
(підпис виконавця)

…................................
(підпис замовника)

Чи можна змінити договір-доручення підчас його виконання?
Договір-доручення може бути змінений підчас його тривання за порозумінням сторін –
можна скласти додаток або розірвати договір і скласти новий із новими
домовленостями.

Коли особа, яка доручила виконання роботи, може розірвати договір?
Згідно законодавства, особа, яка доручає виконання роботи, може розірвати договірдоручення у будь-який час, але має при цьому повернути приймаючому доручення
витрати, які він здійснив з метою належного виконання доручення; у разі оплачуваного
доручення особа, яка доручає виконання роботи, є зобов’язаною також виплатити
виконувачу доручення частину винагороди, що відповідає виконаній ним роботі, а якщо
розірвання договору наступило без наявності важливої причини, вона має також
компенсувати шкоду, яка з’явилась по стороні особи, що прийняла доручення, якщо така
шкода з’явилась.

Коли особа, яка прийняла доручення, може розірвати договір?
Згідно законодаства, особа, яка прийняла доручення може розірвати договір у будь-який
час. Однак, у випадку, коли доручення є оплачуваним, а розірвання договору наступило
без наявності важливої причини, особа, яка прийняла доручення є відповідальною за
шкоду, яка з’явилась по стороні особи, яка доручила виконання роботи, якщо така шкода
з’явилась.

Знайомий пропонує мені укладення договору-доручення, але хоче щоб у ньому було
зазначено, що він не може бути розірваним. При цьому пояснює, що українці часто
виїжджають до своєї країни і він таким чином хоче перестрахуватись.
Такий запис у договорі не відповідає законодавству. Сторони завжди мають право
розірвання договору за наявності важливих причин.
Не можна наперед відмовитись від права до розірвання договору – якщо така важлива
причина з’явиться.
Якщо особа, приймаюча доручення розірве договір без наявності такої важливої
причини, то особа, що дала доручення на виконання роботи може направити заяву до
суду про усунення шкоди – якщо вона з’явилась у результаті розірвання договору зі
сторони виконавця доручення.

Правова основа:
Закон від 23 квітня 1964 р. - Цивільний кодекс (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93))

Я хочу взяти на роботу особу з України за договором-дорученням. Я чув, що такий
договір потрібно десь зареєструвати. Я знаю, що стандартно потрібно його
зареєструвати в ЗУС, але чи треба ще десь?
Так, той, хто доручає виконання роботи громадянину України повинен зареєструвати цей
факт на сервісі praca.gov.pl незалежно від типу договору.

Банк
Чи громадянин України може відкрити банківський рахунок в Польщі?
Так.
В різних банках для відкриття рахунку можуть вимагати різні документи. Стане в нагоді
номер PESEL та польський номер телефону. Багато з банків вже мають українські версії
своїх інтернет-сторінок. Деякі також мають інфолінії українською мовою. Варто
переглянути пропозиції різних банків, бо банківські оплати часто значно відрізняються.

Громадські організації
Чи громадянин України може створити Фонд в Польщі? Чи така організація
може здійснювати господарську діяльність?
Так, громадянин України може створити фонд у Польщі. Щоб це зробити, потрібно
домовитись з нотаріусом і попросити його створити нотаріальний акт створення фонду,
потім написати статут фонду і зареєструвати його у судовому реєстрі. Фонд може
здійснювати господарську діяльність.
1) Нотаріальний акт
Щоб створити фонд в Польщі, потрібно насамперед домовитись з нотаріусом і попросити
його про складання нотаріального акту створення фонду.
Щоб нотаріус склав нотаріальний акт, йому потрібна наступна інформація:
a) хто є засновником (засновників може бути два або один),
b) у якому місті буде юридична адреса Фонду,
c) які цілі матиме Фонд – коротко в пунктах
d) яким буде установчий фонд – може бути, наприклад, 1000 злотих,
e) чи Фонд буде здійснювати господарську діяльність.

Нотаріальний акт складає нотаріус, потім засновники підписують його у присутності
нотаріуса.
Якщо засновник не говорить польською мовою, тоді для створення фонду ще буде
необхідна присутність присяжного перекладача. Потрібно проконсультуватись у
нотаріуса, чи може він забезпечить присутність перекладача чи це ми повинні прийти до
нотаріуса разом із перекладачем.
Тут можна знайти базу нотаріусів:
https://znajdznotariusza.rejestry-notarialne.pl/
https://notariusze.waw.pl/baza-notariuszy/
2) Статут фонду
Особа, яка хоче створити фонд має також підготувати статут. Опрацьовуючи статут, варто
скористатись із допомоги особи, яка знає польську мову. Його написання не є складним.
В інтернеті є багато інструкцій і порад на цю тему, можна подивитись статути вже
зареєстрованих фондів, але особі, яка взагалі не знає польської мови, може бути складно
зробити це самотужки. В підсумку, потрібно мати також польську версію статуту.
3) KRS
Після підписання нотаріального акту потрібно подати заяву про реєстрацію до
Державного судового реєстру (KRS – Krajowy Rejestr Sądowy). Реєструючи фундацію з
господарською діяльністю, заява подається у електронному вигляді після реєстріції і
входу на Портал судових реєстрів (Portal Rejestrów Sądowych):
https://prs.ms.gov.pl/
Заповнення заявки може бути трохи складним – у цьому випадку також варто
скористатись із допомоги когось, хто знає польську мову.
Добрим джерелом інформації про громадські організації в Польщі є портал ngo.pl.
Особливо варто звернути увагу на розділ „poradnik", де можна знайти багато
інформації та тему формальних аспектів діяльності громадських організацій у Польщі:
https://poradnik.ngo.pl/
Порадник нажаль ведеться польською мовою, але іноді добрий переклад пропонують
інтернет-пошуковики – наприклад, перекладач вбудований у Chrome.
Організація, яка веде портал, має також консультацію для громадських організацій.
Можна домовитись про консультацію, подзвонити або вислати мейла. Всі контактні дані
Ви знайдете тут:

http://szpitalna.ngo.pl/2-uncategorised/8-kontakt-z-informatorium
Тут можна знайти інфографіку на тему створення громадських організацій польською
мовою:
https://publicystyka.ngo.pl/zakladanie-ngo-w-polsce-infografiki-w-jezyku-ukrainskimangielskim-i-rosyjskim
Насамкінець варто зазначити, що в Польщі крім фондів, існують також товариства
(stowarzyszeniа). Про різницю між фондами і товариствами можна прочитати тут:
https://fakty.ngo.pl/faq/czym-sie-rozni-stowarzyszenie-od-fundacji
https://poradnik.ngo.pl/jak-rozpoczac-dzialalnosc-spoleczna-stowarzyszenie-rejestrowezwykle-czyfundacja#:~:text=Do%20za%C5%82o%C5%BCenia%20stowarzyszenia%20nie%20jest,Je%C5%
9Bli%20masz%20pieni%C4%85dze%20%E2%80%93%20za%C5%82%C3%B3%C5%BC%20fund
acj%C4%99.

В Україні є керувала Фондом і хотіла би відкрити його відділ у Польщі, як це зробити?
Фонд, який має юридичну адресу за кордоном, і який виражає бажання утворення свого
представництва у Республіці Польща, має подати заявку для видачі дозволу на
здійснення діяльності до Міністерства.
Те, яке Міністерство є відповідним, залежить від цілей діяльності Фонду. Тобто, якщо
Фонд займається здоров’ям, - то відповідним буде Міністерство Здоров’я (Ministerstwo
Zdrowia), якщо соціальною допомогою – то Міністерство родини і соціальної політики
(Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej).
Заявку можна подати двома способами:
- поштою,
- особисто в канцелярії Міністерства.
Хто може створити представництво фонду?
Кожен, хто керує закордонним фондом, за умови, що представництво його фонду буде
працювати для реалізації згідних з основними інтересами Польщі соціальних або
господарсько корисних цілей, а саме:
охорона здоров’я,

розвиток економіки та науки,
освіти і виховання,
культури і мистецтва,
опіки і соціальної допомоги,
охорони довкілля та збереження історичних пам’яток.
Нажаль у Польщі не можна створити представництва товариства.
Що потрібно приготувати?
1) Заявку Фонду про дозвіл на провадження діяльності, що містить наступні дані:












офіційна назва фонду,
адреса фонду,
цілі фонду згідно зі статутом,
склад правління фонду з інформацією про те, хто може здійснювати
волевиявлення від імені фонду (разом із документом, що підтверджує ці дані),
хто буде представляти представництво фонду у Польщі (разом із адресою до
кореспонденції),
запланована назва представництва у Польщі,
адреса представництва у Польщі (разом із документами, що підтверджують право
власності або користування приміщенням),
головні цілі представництва у Польщі,
спектр діяльності представництва у Польщі,
джерела фінансування представництва в Польщі,
інформація про те, чи фонд планує здійснювати господарську діяльність на
території Польщі.

2) Заява Правління Фонду про:






намір створення у Польщі свого представництва,
постановка цілей,
встановлення довіреної особи для представництва фонду перед органами
адміністрації у Польщі (з підтвердженням судової оплати за видачу довіреності),
зобов'язання дотримуватися положень польського законодавства,
зобов'язання щодо щорічної подачі звіту з діяльності у Польщі.

(Заява має бути перекладеною на польську мову присяжним перекладачем)

3) Копію документу, що підтверджує реєстрацію фундації у країні її створення (або
інформація, що в даній країні фонди не підлягають обов’язковій реєстрації) разом
з копією тексту статуту Фонду.
(Статут закордонного фонду і його присяжний переклад на польську мову та заява (витяг)
з реєстру організацій і його присяжний переклад на польську мову (якщо закордонний
фонд підлягає обов’язку внесення до реєстру).
4) Звіт з діяльності Фонду за рік, попередній перед подачею заявки.
5) Підтвердження здійснення оплати за заявку про дозвіл та про встановлення
довіреної особи.
Всі вищезазначені документи мають бути доставлені в оригіналі (або у формі завіреної
копії), також, якщо вони складені іноземною мовою, то вони мають бути перекладені на
польську мову і завірені присяжним перекладачем або відповідною до місця реєстрації
Фонду польською дипломатичною місією або консульством.
Оплата здійснюється з моменту появи обов’язку щодо її внесення. Згідно із додатком до
закону оплата щодо видачі такого дозволу складає:
Дозвіл на утворення представництва закордонним Фондом на території Республіки
Польща (Zezwolenie na utworzenie przez fundację zagraniczną na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa) – 855 злотих.
Подача документу, що підтверджує надання повноваження щодо представництва або
виписки або копії (stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu,
wypisu lub kopii) від кожного повноваження – 17 злотих.
До заявки необхідно додати оригінал документу, що підтверджує оплату.
Завданням державного органу є аналіз заявки фонду з точки зору відповідності до сфери
його діяльності та цілям створення представництва. Потім перевіряється відповідність
заявки формальним вимогам, які вказалі у даній інформації. У разі неповноти заявки або
неточностей, орган інформує заявника за допомогою вказаної уповноваженої особи.
Заявка розглядається до 30 днів. Якщо справа буде дуже складною - до 2 місяців.
Зворотня інформація надходить листом з рішенням про надання згоди та відкриття
представництва або про відмову.
Якщо заявка буде неповною – надсилається лист з проханням про її доповнення.
У разі отримання рішення про відмову, є 14 днів щоб подати заявку про новий розгляд
справи до того самого міністерства.

Норми законодавства у інших країнах
Я чула, що існує спеціальна Директива в Європейському Союзі, яка дозволяє
українцям перебувати на території ЄС, що це за директива?
4 березня 2022 р. Рада Європейського Союзу вирішила впровадити механізм так званого
тимчасового захисту для осіб, що тікають з України внаслідок війни. Було прийняте «Виконавче
рішення Ради Європи про наявність масового припливу переміщених осіб з України у розумінні
ст. 5 Директиви Ради 2001/55/WE від 20 липня 2001 року, що дає тимчасовий захист».
Рішення стосується осіб, що переселилися починаючи від 24 лютого 2022 р. внаслідок військової
агресії росії:
a) громадян України, що мешкали в Україні;
b) громадян третіх країн або осіб без громадянства, котрі легально перебували на території
України, і для яких безпечне і довготривале повернення до країни або регіону їх походження є
неможливим. Вимога щодо неможливості безпечного і довготривалого повернення до країни
або регіону походження не стосується громадян третіх країн або осіб без громадянства, які
легально перебували в Україні у рамках довготермінового дозволу на перебування.
c) членів родини осіб, про яких йдеться в пунктах a) i b), незалежно від того, чи член родини міг
би безпечно і на тривалий період повернутись до своєї країни або регіону походження.
Передбачено, що особи, які тікали від війни, будуть підлягати тимчасовій охороні в
Європейському союзі щонайменше протягом року – до 4 березня 2023 р.
Тимчасова охорона діє на території всього Євросоюзу, але потрібно обрати країну, в якій ви
будете перебувати.
На основі цього загального законодавчого акту країни Європейського Союзу прийняли свої
закони, які більш докладно регулюють всі питання, пов’язані з тимчасовим захистом. У Польщі
це Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним
конфліктом на території цієї держави.
Більше інформації (польською мовою):
https://www.consilium.europa.eu/pl/infographics/temporary-protection-displacedpersons/#:~:text=Wojskowa%20agresja%20Rosji%20na%20Ukrain%C4%99,zosta%C5%82a%20przyj%
C4%99ta%20w%202001%20r.
https://www.prawo.pl/akty/dz-u-ue-c-2022-126i-1,69550816.html

Правова підстава:

Директива Ради Європи 2001/55/WE від 20 липня 2001 року про мінімальні стандарти
надання тимчасового захисту у разі масового напливу переміщених осіб та заходи, що
сприяють збалансованості зусиль між державами-членами щодо прийому таких осіб
та їх наслідки.
Виконавче рішення Ради Європи про наявність масового припливу переміщених осіб з
України у розумінні ст. 5 Директиви Ради 2001/55/WE від 20 липня 2001 року, що
призвело до введення тимчасового захисту.
Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі
збройним конфліктом на території цієї держави.

Де я можу знайти інформацію про права, які я маю у інших країнах Європейського
Союзу?
Інформацію про права, які мають громадяни України у інших країнах Європейського
Союзу можна отримати в Посольсьвах і Консульствах цих країн в Польщі.
Варто також знайти в інтернеті громадські організації – фонди і товариства, які діють на
території цих країн і допомагають мігрантам, вони часто надають безкоштовні юридичні
консультації.
Багато інформації – також про установи, які діють у різних країнах Європейського Союзу
можна знайти українською мовою тут:
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eusolidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_uk

