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Міграційні питання. Тимчасовий захист

зареєструвати підприємництво в Польщі;
працевлаштуватися або підписати договір про виконання робіт/надання послуг за межами Польщі з підприємством,
зареєстрованим в Польщі;
направити робітників/підрядників для виконання робіт або послуг за межами Польщі від такого підприємства;
дотриматися візових вимог країни перебування у відрядженні.

12 березня 2022 року прийнято Закон "Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на її
території", який має силу від 24 лютого 2022 року.

Українці, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року у зв’язку зі збройним конфліктом, а також народжені в Польщі у
таких матерів діти мають право на підставі Спецзакону перебувати в Польщі 18 місяців.

Повністю електронний сертифікат тимчасового захисту Diia.pl включено в перелік дозволів на перебування в зоні Шенген.
Завантажити сертифікат тимчасового захисту Diia.pl можна за допомогою банківських даних або довіреного профілю,
обов'язково мати PESEL. Документ видається повнолітнім. 
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Перетин кордону
Єврокомісія включила сертифікат Diia.pl про тимчасовий захист в Польщі до переліку документів на право перебування в
країнах-членах Шенгену, що дає можливість виїхати з Польщі до інших країн Шенгену кожні 90 днів зі 180 ретроспективно,
не включаючи період перебування в Польщі за статусом тимчасового захисту.

Правило 90/180 включає період безвізового перебування в Польщі до надання тимчасового захисту або період безвізового
перебування в іншій країні Шенгену. Також українці можуть виїхати до України і повернутися до Польщі. 

Підставою перетину кордону слугує дійсний проїзний документ (паспорт громадянина України для виїзду за кордон) і
електронний сертифікат тимчасового захисту в Diia.pl.

Як не втратити тимчасовий захист
Варто пам’ятати, що електронний сертифікат Diia.pl базується на статусі тимчасового захисту згідно Спецзакону і аби його
не втратити виїзд за межі Польщі як в Україну, так і до країн Шенгену або третіх країн, не повинен перевищувати 1 місяць.

Відповідно до ч.2 ст. 11 Закону «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на її території» виїзд
громадянина України з території Республіки Польща на строк понад 1 місяць позбавляє його права тимчасового захисту в
Польщі.

Це положення не застосовується до осіб, направлених на виконання робіт або послуг за межами Республіки Польща
підприємцями, що здійснюють діяльність на території Республіки Польща. - ч.3 ст. 11 Закону з урахуванням змін, внесених
законом від 8 червня 2022 р. (Dz.U.2022.1383)

Для дотримання умов виїзду за межі Польщі більше ніж на 1 місяць необхідно:

Зміни в правилах перетину кордону  з використанням документів з біометричними даними
Нова система вїзду-виїзду (EES), розроблення і впровадження якої ведеться з 2016 року, замінила систему штамповки
паспортів на кордоні.

Система може бути знайомою подорожуючим, які звикли користуватися біометрничними сканерами в аеропортах. Але
якщо такі сканери перевіряють лише відповідність фотографії обличчю власника документу, то система EES буде також
обраховувати серед іншого, скільки часу дозволено знаходитися в ЄС.

Правила видачі віз для подорожуючих до ЄС не змінились, тому строк перебування буде вказаний ябо як 90 днів впродовж
180 днів ретроспективно (по правилам короткотермінового перебування), або стільки, скільки дозволяє віза, або дозвіл на
перебування.

Для тих, у кого немає біометричних паспортів, виходячи з роз’яснень Європейської комісії, паспорта не будуть єдиним
орієнтиром. Строки перебування, "розраховані на місці", будуть порівнюватися з тими, що зберігаються в електронній
системі, що дозволить пропускати громадян країн, які не входять в ЄС.

Потурбуйтесь про наявність біометричного паспорту або ID карти. На практиці, власники документів без біометрії все
частіше стикаються з вимогою пред’явити прикордонній службі саме біометричні документи для підтвердження особи, що
вже неодноразово було причиною відмови у посадці на авіарейси в ЄС.
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Працевлаштування в Польщі. Відкриття рахунку

трудовий договір (umowa o prace) - регулюється Кодексом праці і найбільш приваблива для працівника форма,
договір доручення (umowa zlecenia) - регулюється Цивільним кодексом і не є трудовим договором,
договір підряду (umowa o dzieło) - регулюється Цивільним кодексом і не є трудовим договором,
сезонний договір на збір врожаю (umowa o pomocy przy zbiorach) - регулюється Законом „Про соціальне страхування
фермерів”,
договір між роботодавцем і працівником - приватним підприємцем (B2B) - регулюється  Господарським кодексом і
залежить від обраного права.

Отримання витягу з реєстру МВС України https://vytiah.mvs.gov.ua
Отримання паперової довідки в консульському відділі Посольства України або Консульстві України в Польщі. 

диплом лікаря або стоматолога, виданий одним із відповідних навчальних закладів в Україні
повні 5 і більше років навчання по одній із медичних спеціальностей 
підтвердження кваліфікації лікаря з 3-х річною практикою впродовж останніх 5 років
запрошення із медичного закладу, зареєстрованого в Польщі, про працевлаштування
фактичне перебування в Польщі або намір переїхати до Польщі

Стаття 22 Закону "Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на її території" від 12 березня 2022
року надає право на виконання праці для всіх громадян України за умови інформування служби праці не пізніше ніж
протягом 14 днів через телеінформатичну систему (praca.gov.pl). Це означає, що всі громадяни України, які легально
проживають в Польщі, не зобов’язані отримувати дозвіл на працю. 

Мінімальна винагорода за працю в 2022 році становить 3010 злотих в місяць. З 01.01.2023р. становитиме 3490 злотих в
місяць.

Для працевлаштування отримання номеру PESEL не є обов'язковим, але деякі роботодавці відмовляють у
працевлаштуванні за відсутності номеру PESEL так як це ускладнює працевлаштування.
Отримати PESEL громадяни України можуть особисто звернувшись до муніципалітету (Gminy) за місцем проживання.

Форми працевлаштування в Польщі:

Роботодавець під час працевлаштування зобов'язаний повідомити працівнику умови праці зрозумілою для нього мовою.

Отримання довідки про несудимість
Під час працевлаштування, отримання спеціальних прав може знадобитися підтвердження відсутності фактів притягнення
до кримінальної відповідальності.
Процедура підтвердження відсутності фактів притягнення до кримінальної відповідальності та судимості в Україні: 

З собою треба мати роздрукований витяг і паспорт. Так як в Україні довідка безкоштовна, то має бути безкоштовна видача
довідки і в консульстві.

Для підтвердження відсутності фактів притягнення до кримінальної відповідальності та судимості в Польщі доступний
поруч з отриманням довідки в суді витяг онлайн https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web. Для отримання інформації онлайн необхідний
довірений профіль або кваліфікований підпис. Оплата за витяг про несудимість 20 злотих.

Будьте уважні! Не користуйтесь неперевіреними сайтами, які за додаткову оплату пропонують відповідні послуги.

Працевлаштування медиків
Створені умови щодо спрощення працевлаштування, мовні курси тощо.

Для підтвердження медичного фаху і працевлаштування знадобляться:

Делегування працівників
Якщо іноземець працевлаштований/делегований до Польщі і виконує роботу на підставі трудового договору, діє правило,
що умови його праці не можуть бути менш сприятливими, ніж ті, що гарантуються польським трудовим законодавством.

Відкриття банківського рахунку
Українці, які заїхали до Польщі у зв’язку з війною в Україні після 24 лютого 2022 року, мають право відкрити банківський
рахунок за спрощеною процедурою.
Достатньо паспорту громадянина України для виїзду за кордон і польського номеру телефону. PESEL не є обов’язковим!

Також громадяни України можуть зареєструвати одноосібну підприємницьку діяльність. Детальніше на нашому сайті
https://morawski.eu/напрацювання/.
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номер PESEL зі статусом UKR;
дійсний документ, що посвідчує особу;
письмове підтвердження постійного місця проживання у Польщі (написана власноруч заява про місце проживання);
підписана заявка з проханням про надання статусу особи з інвалідністю;
спеціальна довідка від лікаря про стан здоров’я, яку видають для підтвердження інвалідності;
інша медична документація (за наявності).

лікарняного листа  (zaświadczenie lekarskie) про тимчасову непрацездатність,
рішенння державного санітарного інспектора у випадку ізоляції працівника в зв'язку з небезпечною хворобою,
заяви працівника, що виховує дитину до 8 років, у випадку несподіваного закриття дитячого садка чи школи,
заяви працівника, якщо після завершення службового відрядження вночі до початку роботи не пройшло 8 годин,
заяви працівника про обов'язкові медичні огляди або щеплення,
в інших випадках, встановлених Законом (служба в армії, виклик до суду, адміністрації органу влади або місцевого
самоврядування, тощо).

Громадяни України, які мають у проїзному документі посвідчення, видане Прикордонною охороною Республіки Польща,
або штамп Прикордонної служби Республіки Польща, що підтверджує легальне перебування після перетину кордону з 24
лютого 2022 року можуть користуватися медичною допомогою. Безкоштовна медична допомога надається закладами, які
уклали договори з Національним Фондом Охорони Здоров’я (Narodowy Fundusz Zdrowia). Гаряча лінія NFZ +48 800 190
590. Медична допомога надається за умови оформлення PESEL.
Медична допомога може надаватися як лікарями загальної практики (первинна медико-санітарна допомога), так і в
спеціалізованих клініках або лікарнях.

Вакцинація
Особи молодше 19 років, які проживають на території Республіки Польща більше трьох місяців, підлягають обов’язку
профілактичної вакцинації відповідно до Програми імунізації.

Діє також добровільна вакцинація від COVID-19. Умовою набуття права на вакцинацію є наявність документа, що
посвідчує особу. Таким документом являється: паспорт громадянина Україна, закордонний паспорт та тимчасове
посвідчення особи іноземця - TZTC.

Лікар має право і повинен видати направлення на вакцинацію через додаток gabinet.gov.pl. Виписуючи направлення, в
графі «дані пацієнта» потрібно вибрати «інший код» (замість «Номер PESEL») і ввести номер документа, яким
користується іноземець, який має право на вакцинацію.

Люди з особливими потребами
Крім того, у Польщі для людей з інвалідністю передбачена низка виплат та пільг. Наприклад, вони можуть паркуватися на
спеціальних місцях чи отримувати кошти на купівлю ліків, протезів та спеціальних приладів. Батькам, які через догляд за
дитиною з інвалідністю не працюють, держава надає матеріальну допомогу (Świadczenie pielęgnacyjne), в 2022 році
становить 2119 злотих в місяць.

Також для українців, які мають інвалідність, буде передбачена можливість безкоштовної реабілітації. Довідку, що
підтверджує стан особи з інвалідністю або ступінь інвалідності, видає Муніципальна група з питань засвідчення
інвалідності (Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

Для отримання довідки необхідно подати наступні документи:

Якщо оформлюєте інвалідність для дитини, то до переліку документів слід додати посвідчення особи батьків. 

Усі українські документи, які додані до заяви, мають бути перекладені присяжним перекладачем польською мовою.

Поважні причини відсутності на робочому місці
Повертаючись до працевлаштування, до соціальних гарантій відноситься право невиходу на роботу на підставі: 

Про причини відсутності на роботі робітник повідомляє роботодавця заздалегідь, якщо це можливо, але не пізніше 2 днів
після настання таких подій.

Медичний і соціальний захист
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Перебування дітей в Польщі
Виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку здійснюється в супроводі одного з батьків, баби, діда,
повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених одним з батьків за наявності нотаріально
посвідченої згоди другого з батьків з передбаченими законодавством виключеннями на підставі паспорта громадянина
України або свідоцтва про народження дитини.

В Польщі отримати паспорт громадяни України можуть в Консульському відділі Посольства України в Польщі або в
консульствах України в Польщі, а також в сервісних центрах ДП "Документ" в Польщі за адресою: Al. Jerozolimskie 179,
02-222 Warszawa Centrum handlowo-rozrywkowe Blue City (2-й поверх).

Відповідно до Договору між Україною та Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і
кримінальних справах від 1993 року громадяни України користуються на території Польщі у відношенні своїх особистих та
майнових прав таким же правовим захистом, як і громадяни Польщі. Громадяни України мають право звертатися до
компетентних органів з розгляду цивільних і кримінальних справ, до суду, пред'являти позови, заявляти клопотання,
здійснювати інші процесуальні дії за тих же умов, що і громадяни Польщі.

Компетентні органи Договірних Сторін пересилають одна одній виписки з записів актів громадянського стану, які
стосуються громадян іншої Договірної Сторони. Безкоштовна пересилка цих виписок відбувається негайно після
виконання запису акта громадянського стану. Наприклад, відомості про реєстрацію народження дитини за умовами
міжнародного договору компетентні установи Польщі переказують компетентним установам України. 

В той же час батьки або один з батьків мають подати відомості до Консульського відділу Посольства України в Польщі
або Консульства України в Польщі для постановки на консульський облік.

Відповідно до умов Міждержавного договору від 1993 року правоздатність та дієздатність фізичної особи - громадянина
України визначається законодавством України. Тобто дитина є частково дієздатною до 14 років, неповно дієздатною від
14 років до 18 років, повна дієздатність настає з 18 років або після укладання шлюбу, після народження дитини або
працевлаштування з 16 років.

В правових стосунках між батьками і дітьми, в тому числі щодо сплати аліментів, застосовується законодавство країни за
принципом громадянства дитини. Для дитини - громадянина України - законодавство України. Це важливо враховувати
під час альтернативного громадянства дитини.

Усі діти в Польші підлягають обов'язковій середній освіті. Можлива дистанційна освіта в Україні.

Автомобілі і посвідчення водія

номерні знаки повинні складатися з літер латинського алфавіту та арабських цифр,
автомобіль повинен мати наклейку, що визначає стан, в якому він зареєстрований (в даному випадку це знак з
буквами "UA"),
автомобіль повинен мати документ, що підтверджує реєстрацію транспортного засобу (свідоцтво про реєстрацію);
якщо дані водія не вказані у свідоцтві про реєстрацію, він повинен мати при собі документ, що підтверджує його право
власності або право користування автомобілем (рахунок-фактура на купівлю, довіреність від власника з правом
виїзду за кордон України),
автомобіль повинен мати чинну страховку відповідальності Green Card.

Україна і Польща є країнами-учасницями Віденської конвенції про дорожній рух від 8 листопада 1968 року, згідно з якою
договірні сторони зобов'язуються допускати до міжнародного руху своєю територією автомобілі та причепи, що
відповідають вимогам, передбаченим у цій конвенції.

Згідно із Законом про дорожній рух (Законодавчий вісник 1997 року №  98 пункт 602 (Ст. 72 2a) у разі транспортного
засобу, ввезеного з території держави, яка не є державою-членом ЄС, допускається пред'явлення замість свідоцтва про
реєстрацію, іншого документа, що підтверджує реєстрацію транспортного засобу, виданого органом, компетентним у
сфері реєстрації транспортних засобів у цій державі.
Вимоги до транспортного засобу при імпорті та переміщенні по Польщі:

Закон від 23 березня 2022 року про спеціальні правила в галузі транспорту та морського господарства у зв'язку зі
збройним конфліктом на території України (eli.gov.pl) до 31 грудня 2022 року подовжив термін дії водійського
посвідчення, виданого компетентною владою України, та звільнив осіб, які керують зареєстрованими в Україні
транспортними засобами, ввезеними після 24 лютого 2022 року, від необхідності пред'являти документ на право
користування транспортним засобом (напр., довіреність).
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