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1. ВСТУП 

Усі особи, які перетнули українсько-польський кордон з 24 лютого 2022 

року, легально перебувають на території Польщі. Можливість подальшого 

переміщення з території Польщі залежить від типу документів, які мають 

ці особи. 

Норми ЄС та Польщі не були адаптовані до ситуації. Зокрема, на час «миру» 

передбачено діючий досі регламент. Правила легалізації перебування, 

передбачені діючими нормативними актами, часто вимагали багато 

формальностей, а процедури легалізації тривали місяцями. Тому Польща та 

Європейський Союз вирішили запровадити нові правила, значно 

сприятливіші за існуючі. 

Особи, які в’їхали з України до Польщі з 24 лютого 2022 року, мають право 

на так званий  “тимчасовий захист”. Цей захист було надано автоматично 

на підставі Виконавчого рішення Ради (ЄС) 2022/382 від 4 березня 2022 

року, яке запроваджує ст. 5 Директиви 2001/55 / EC. Вищенаведена 

директива визначає лише мінімальний обсяг надання особам захисту, і 

окремі держави-члени можуть реалізувати її за допомогою більш 

конкретних рішень. Цей захист поширюється не лише на громадян 

України, а й на громадян  третіх країн Світу. Детальний перелік цих 

людей наведено нижче. У рамках цього захисту ви маєте право, на 

підтримку у сфері проживання, харчування, медичного обслуговування та 

можливості роботи та ведення бізнесу. Захист діє протягом 1 року з 

можливістю продовження ще на два періоди по 6 місяців. 

Громадяни України та члени їх подружжя, які не мають громадянства 

України  (наприклад дружина має громадянство України, чоловік має 

громадянство Польщі), які в'їхали на територію Польщі безпосередньо з 

території України у зв'язку з воєнними діями, які ведуться на території цієї 

країні та заявляють про намір залишитися на території Польщі, незалежно 

від вищезазначених прав, мають право на  ширший і більш 

регламентований захист відповідно до польського законодавства, тобто 

Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у 

зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни (далі: 

«Спеціальний закон»). Певною мірою це стосується і найближчих родичів 

громадян України, які мають Карту Поляка. Положення Спеціального 

закону застосовуються до цієї групи осіб відповідно, а не прямо, а отже, в 

тій мірі, в якій це не суперечить правам, що випливають з інших правових 

актів. Правове становище таких осіб необхідно буде інтерпритувати з 

урахуванням їх індивідуальних особливостей. Це означає, що обидві 



системи співіснують пліч-о-пліч, але у випадку громадян України та їхніх 

подружжя, які не мають громадянства України, вищезгадані із 

застереженнями, рішення, які випливають із Спеціального закону, є більш 

вигідними. 

Нижче наведено більш детальну інформацію про права, що випливає із 

вищезазначених форми захисту.  

 

2. ПЕРЕХІД УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО КОРДОНУ 

• власники біометричних паспортів 

Українці з біометричним паспортом можуть перетинати зовнішній кордон 

ЄС (українсько-польський кордон) на основі безвізу. На цій основі вони 

можуть також переміщуються територією ЄС, якщо їх перебування не 

перевищує 90 днів протягом 180 днів . Так само українці на підставі 

біометричних паспортів, можуть рухатися далі в межах Шенгенської зони. 

В’їзд відбувається на загальних засадах і не має жодних відношень до 

положень, що стосуються конфлікту збройних сил в Україні. У 

«звичайному» режимі після 90 днів необхідно було подати заяву на так зване 

«перебування тимчасове (або постійне)», а сам факт поданої заяви 

легалізувало перебування. На підставі положень «covid» цей термін 

продовжено до 30-го дня після закінчення терміну дії стану пандемії або 

стану надзвичайної ситуації в результаті пандемії. 

У випадку громадян України та членів їх подружжя, які не мають 

Українського громадянства, це питання регулюється Спеціальним 

законом, а щодо інших осіб – тимчасовим захистом. 

• особи, які не мають потрібних документів для перетину кордону за 

«звичайним» порядком, і які отримали дозвіл на в’їзд від Прикордонної 

служби та перебування протягом 15 днів (наприклад, небіометричні 

паспорти, ідентифікаційні картки або взагалі без документів) 

Процедура перетину кордону з Польщею для людей, які тікають від війни 

на Україні була  позбавлена різних формальностей і на практиці відбувалася 

без документів. Люди могли перетинати кордони на різних підставах, у тому 

числі за згодою головного командира Прикордонної служби, на  термін 15 

діб. У цей період як правило, подається заява про легалізацію перебування. 

Спеціальний акт вирішує це питання та санкціонує легальне перебування 

цих людей у Польщі на 18 місяців. 11 березня 2022 року минуло 15 днів 

перебування в Польщі осіб, які  перетнули кордон у перший день 

вторгнення. Однак, враховуючи винятковий характеру регламенту, у зв’язку 



з чим спеціальний закон застосовується заднім числом, тобто з 24 лютого 

2022 року, статус осіб, які перебувають у Польщі у вищезгаданому режимі 

являється легальним. 

Такі особи, відповідно до законодавства, не мають права на переїзд до інших 

країн. Однак на практиці такі перевезення відбуваються навіть за 

відсутності документів. Це, ймовірно, пов’язано з тим, що при впровадженні 

законодавства країни ЄС домовилися не розвертати тих, хто біжить від війни в 

Україні. Однак ніщо не заважає вам, перебуваючи в Польщі, звернутися до посольства 

певної країни за візою, наприклад, до Німеччини чи Канади. 

 

3. ФОРМИ ПЕРЕБУВАННЯ 

1. ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТ 

• це випливає з нормативно-правових актів ЄС і гарантує мінімальний обсяг захисту 

(норми, що впроваджують вищезгадані правила ЄС, можуть відрізнятися в окремих 

країнах ЄС) 

• його перевага полягає в тому, що він регулює правове становище ширшої категорії 

людей (не виключно громадян України та членів їх подружжя, які не мають громадянства 

України, а також до певної міри найближчі родичі українців, які мають карту поляка, як 

у випадку зі Спеціальним законом, див. пункт 2 нижче) 

• захист стосується: 

а) громадяни України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року;  

b) особи без громадянства або громадяни третіх країн, крім України, які до 24 лютого 

2022 року користувалися міжнародним захистом або національним захистом в Україні;  

с) члени сімей осіб, зазначених у пункті а) і б); 

d) членів подружжя осіб, зазначених у пункті (a) або пункті (b), або неодружені партнери 

( особи без зареєстрованих стосунків), з якою ця особа має стабільні стосунки, якщо 

законодавство або практика відповідної держави-члена розглядає неодружені пари у 

рівному порядку щодо подружніх пар, відповідно до національного законодавства щодо 

іноземців; 

e) неповнолітні та неодружені діти особи, зазначеної в пунктах а) або б), або діти їхнього 

члена подружжя, незалежно від того, чи вони народилися в подружжі, чи не в подружніх 

стосунках, чи усиновлені; 

f) інші близькі родичі, які проживали разом як одна сім'я на момент обставин, що 

призвели до масової зміни місця проживання, і які на той час повністю або частково 

перебували на утриманні особи, зазначеної в пунктах а) або б). 

• іноземецю, який користується цим захистом Польський Голова Управління для 

Іноземців оформить дозвіл на тимчасове проживання на рік, та видасть карту побуту (з 

можливістю її продовження) 



• на підставі тимчасового перебування можна працювати в Польщі без дозволу на працю 

• на даний момент немає положень виконавчої влади, що передбачають детальні 

правила, тому предмет допомоги відомий лише «частково» – проживання, медичне 

обслуговування, харчування, освіта, працівник соціфльної допомоги для 

неповнолітнього без супроводу 

• можливість подорожі залежить від документів, які ви маєте - якщо ви перетинаєте 

кордон з Польщею за біометричним паспортом, ви можете подорожувати в межах ЄС, в 

інших випадках вам необхідно отримати особистий проїзний документ, що дає 

можливість перетину кордону з іншими країнами (практика може відрізнятися від теорії) 

• існує процедура возз'єднання родини. 

 

2. СТАТУС, ВИЗНАЧЕНИЙ З НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

- СПЕЦІАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО  

1. КОГО ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ? 

• лише громадяни України та члени їх подружжя, які не мають громадянства 

України, якщо вони прибули до Польщі безпосередньо з території України (тобто 

Польща має бути першою країною перетну кордону) та громадяни України, які мають 

Карту Поляка, які разом з їх найближчими родичами внаслідок цих бойових дій 

потрапили на територію  

• автоматична легалізація перебування в Польщі протягом 18 місяців починаючи з 

24 лютого 2022 року для осіб, які в'їхали в Польщу на законних підставах (і у 

випадку дитини, народженої в Польщі особою із зазначеного вище) 

• для осіб, які в'їхали на підставі згоди начальника прикордонної служби - законне 

перебування також на 18 місяців; 

• в'їзд громадянина України можна було зареєструвати під час прикордонного контролю 

при перетині кордону, якщо ні, заяву на номер PESEL необхідно подати протягом 60 днів 

з моменту в'їзду в будь-яку гміну Польщі 

• можливість подорожувати залежить від документів, які у вас є - якщо ви перетинаєте 

кордон з Польщею за біометричним паспортом, ви можете подорожувати в межах ЄС, в 

інших випадках ви повинні отримати особистий проїзний документ, що дозволяє 

пертинати кордон з іншими країнами (на практиці навіть без біометричного паспорта 

особи з України можуть перетинати кордони інших країн, наприклад Німеччини, але цю 

інформацію треба підтверджувати, данні можуть змінюватися)  

• виїзд з Польщі більше ніж на 1 місяць призводить до втрати вищезгаданого 

статусу - легалізація перебування буде втрачена! 



 
Захист тимчасовий на території Польщі  Захист, що випливає зі Спеціального закону на території 

Польщі 

Громадяни   

України 

TAK  TAK 

Інші особи  TAK, стосується осіб які перетнули кордон з 

громадянами України:   

a) громадяни України, які проживали в Україні до 24 

лютого 2022 року;  

b) особи без громадянства або громадяни третіх країн, 

крім України, які до 24 лютого 2022 року 

користувалися міжнародним захистом або 

еквівалентним національним захистом в Україн; і 

 

     c)члени сімей осіб, зазначених у пунктах а) і b); 

 

     d) партнер особи, зазначеної в (a) або (b), або 

неодружений партнер цієї особи, з якою ця особа 

має стабільні стосунки, якщо законодавство або 

практика відповідної держави-члена розглядає 

неодружені пари як пари в подружніх стосунках 

відповідно до свого національного законодавства 

щодо іноземців; 

 
          e) неповнолітні та неодружені діти особи, зазначеної в 

пунктах а) або b), або діти їхнього подружжя, незалежно від 

того, народжені вони у шлюбі, поза шлюбом чи усиновлені; 

 

TAK  

Додатково, подружжя українців, які не мають українського 

громадянства. Далі, ці особи будуть сукупно називатися в 

колонці таблиці, що стосується Спеціального закону, як 

громадяни так само, як і в Спеціальному законі. Певною мірою 

також найближчі родичі громадян України, які мають Карту 

поляка.  

Це не поширюється на громадян України, які мають: 

a) дозвіл на постійне проживання,   

      b) дозвіл на проживання довгострокового резидента 

Європейського Союзу,   
c) дозвіл на тимчасове проживання,   

d) статус біженця,   

e) додатковий захист,   

f) дозвіл на допустиме перебування;  

       і хто:  

подали клопотання про міжнародний захист у Польщі або від 

імені яких такі заяви були подані або заявили про такий намір.  



f) інші близькі родичі, які проживали разом як одна сім’я на 

момент виникнення обставин, що призвели до масового 

напливу переміщених осіб, і які на той час повністю або 

частково перебували на утриманні особи, зазначеної в а) або 

b).  

Як довго?   Термін 1 рік з можливістю продовження на 2 періоди по 

6 місяців 

18 місяців від 24 лютого 2022 року, якщо громадянин України 

законно в’їхав на територію Республіки Польща в період з 24 

лютого 2022 року і заявляє про намір залишитися на території 

Польщі. 

У випадку осіб, які в’їхали до Польщі на підставі згоди 

командувача прикордонної служби, їхнє перебування 

вважається законним протягом 18 місяців. 

Польща має видати нормативні акти, які визначають останній 

день, коли перетин кордону з Польщею громадянами України 

дозволить їм реалізувати свої права, передбачені Спеціальним 

законом; 

Українцям, які легально проживали в Польщі до 24 лютого 

2022 року, і термін дії документів закінчився після цієї дати, 

їх перебування буде продовжено до 31 грудня 2022 року. У 

певних випадках вони будуть продовжені на 18 місяців. У 

разі отримання національної візи протягом періоду 

продовження ви не можете покинути Польщу  

 



Які  

Формальності?  

 

Ви повинні подати заявку на тимчасове 

перебування терміном на 1 рік та карту 

проживання (у разі продовження захисту, як 

зазначено вище, документи також продовжуються) 

 

Перетин кордону громадянином України має бути зареєстрований 

під час прикордонного контролю. 

 

Якщо перетин кордону не зареєстровано, то необхідно подати 

заяву на номер PESEL(ідентифікаційний податковий номер), 

який реєструє перебування в Польщі. 

 

Заявку на номер PESEL (ідентифікаційний податковий номер)можна 

подати до будь-якого закладу комунальної влади (Ужонд). Заява має 

бути оформлена письмово та підписана від руки. Його необхідно 

подати протягом 60 днів з дати внесення. Для дітей заява може бути 

подана та підписана одним з батьків, законним опікуном або 

особою, яка фактично опікується дитиною. Особу встановлюють на 

підставі проїзного документа, карти поляка або іншого документа з 

фотографією (це можуть бути недійсні документи) або декларації 

під страхом кримінальної відповідальності за відсутності 

документів. У випадку осіб віком до 18 років також на підставі 

документа, що підтверджує народження. 

Форми заяв є двомовними, тобто польсько-українською та польсько-

російською, і доступні за посиланням:   

https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-wniosku-o-nadanie-numeru-

pesel-w- zwiazku -w-conflict-on-ukraine.html 

У зв’язку з необхідністю адаптації ІТ-інфраструктури до нової 

ситуації, заявки можуть бути подані відповідно до Спеціального 

закону з 16 березня 2022 року. 

Заявка на надання номера PESEL також може бути підтвердженням 

довіреного профілю для заявника (інструмент, що дозволяє 

врегулювати офіційні питання в режимі онлайн). Шаблон для друку 

підтвердження створення довіреного профілю доступний за 

посиланням: https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-i-wydruk-

potwierdzenia-utworzenia-profilu-zaufanego-w-zwiazku- z-konfliktem-

na- ukrainie.html 

https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-i-wydruk-potwierdzenia-utworzenia-profilu-zaufanego-w-zwiazku-%20z-konfliktem-na-%20ukrainie.html
https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-i-wydruk-potwierdzenia-utworzenia-profilu-zaufanego-w-zwiazku-%20z-konfliktem-na-%20ukrainie.html
https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-i-wydruk-potwierdzenia-utworzenia-profilu-zaufanego-w-zwiazku-%20z-konfliktem-na-%20ukrainie.html


До заяви необхідно додати фотографію, наприклад як для ID-картки. 

Влада гміни може надати можливість безкоштовного 

фотографування. 

 

В якості запобіжного заходу рекомендується подати заявку на 

отримання номера PESEL (людина може не знати, чи була вона на 

обліку в Прикордонній службі). Крім того, інші права можуть 

залежати від номера PESEL. 

 



Додаткові 

питання 

n/d Українці, які законно проживають у Польщі відповідно до 

Спеціального закону, мають право подати заяву на отримання 

дозволу на тимчасове проживання. Видається одноразово на 3 роки 

з дня прийняття рішення. Заяву можна подати не раніше ніж через 

9 місяців від дати в’їзду до Польщі, але не пізніше 18 місяців з 24 

лютого 2022 року. Таким чином, ви маєте право продовжити 

легальне перебування в Польщі після 18 місяців. У разі 

тимчасового проживання робота може виконуватися без дозволу 

на роботу. 

 

Можливість 

працювати 

 

Так ТАК, можливість виконання роботи вимагає від роботодавця 

повідомити повітове бюро праці протягом 14 днів з моменту його 

початку. Надана інформація також має включати номер PESEL, що 

для осіб, які мають намір працювати, додатково обґрунтовує подачу 

заявки на цей номер. 

 

Ці люди також можуть зареєструватися як безробітні або шукачі 

роботи. 

 

Можливість 

ведення бізнесу 

(або іншої 

господарчої 

діяльності) 

 

Так ТАК, на тих самих умовах, що й поляки. Умовою для ведення 

бізнесу є наявність номера PESEL, тому це додатковий аргумент, 

щоб подати заявку на нього. Якщо перебування більше не законне, 

підприємця знімуть з реєстру. 

 

Медична 

допомога 

 

ТАК (без деталей, але це залежить від доходу, 

отриманого в разі роботи або підприємницької 

діяльності) 

 

ТАК 

 

Українці, які проживають на законних підставах, мають право на 

безкоштовне медичне обслуговування. До його сфери не входить 

санаторно-курортне лікування, санаторно-курортне оздоровлення, 

адміністрування лікарських засобів, що випускаються за 

програмами політики охорони здоров'я Міністра охорони здоров'я. 



 

 

 

Проживання 

 

ТАК (без деталей, але це залежить від доходу, 

отриманого в разі роботи або підприємницької 

діяльності) 

 

ТАК 

 

Пункти прийому можуть бути корисними. Допомога організована 

через ініціативи уряду та суспільства. 

 

 У разі ініціатив урядих може надаватися допомога у сфері: 

проживання, повноденного колективного харчування, 

транспортування до місця проживання та фінансування цих 

поїздок, а також надання засобів для прибирання та особистої 

гігієни та інших засобів можуть бути забезпечені на підставі 

співпраці з воєводами. Допомога, наскільки це можливо, 

надається протягом щонайменше 2 місяців від дати першого 

в’їзду на територію Польщі. 

 

У разі ініціатив суспільства розщіщені в приватних будинках на 

території Польщі громадяни України можуть отримувати житло 

та харчування. З цієї причини господарі будинків, на підставі 

заяви поданої господарем, отримуватимуть грошову допомогу 

протягом 60 днів. У виняткових випадках цей термін може бути 

продовжений. 

Харчування Так Так, як зазначено вище, в межах ініціатив суспільно-

громадських 

Освіта для 

дорослих, 

навчання 

професійне 

та 

практичне 

Так n/d 



 

Можливість 

пересуватися 

по Зоні 

Шенген 

ТАК, для осіб з біометричним паспортом на 90 днів протягом 180 днів. 

НІ, у випадку осіб, які не мають достатньо документів для в’їзду до Польщі в «звичайному» режимі та перебування 

на підставі згоди начальника прикордонної служби, можливість подорожі залежить від отримання проїзного 

документа, напр. віза в іншу країну. 

Практика може відрізнятися від теорії. Країни ЄС ухвалюють власні правила, які дозволяють громадянам України 

перетинати кордон. Перед запланованим виїздом необхідно проконсультуватися у відповідному консульстві. Правова 

ситуація зараз дуже динамічна. 

Неповнолітні 

без 

супроводу 

Встановлення куратора. Встановлення тимчасового опікуна, як правило, опікун може 

здійснювати опіку над неповнолітнім та його майном (якщо не 

встановлено інший обставин). При призначенні тимчасового 

опікуна слід враховувати інтереси дитини, перш за все, таку 

людину може бути призначено з числа родичів чи рідних, або 

особу, яка гарантує належне виконання цих обов’язків. У зв’язку 

з цим проводяться судові розгляди, які можуть бути ініційовані 

урядом або за клопотанням і є безкоштовними. 

Переваги та 

дозволи 

 Громадяни України мають право на сімейні виплати (Сімейна 

допомога, сімейні надбавки, пільги по догляду, надбавки, в т.ч. у 

зв'язку з народженням дитини та, зокрема, батьківська допомога), 

так звану допомогу на дитину. 500+, на «добрий старт», субсидія 

на оплату ясла. 

Це також стосується осіб, які є тимчасовими опікунами дитини. 

Спеціальний закон дає можливість подати заяву на соціальну 

допомогу.  

Спецзакон надає одноразову допомогу в розмірі 300 злотих для 

покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої 

гігієни та оплату за житло. Заява подається до центру соціального 

захисту, компетентного з питань місцезнаходження українця. 

Для подання заявки на вищезазначене, необхідно подати 

відповідні заяви, в яких, серед іншого, має бути зазначений номер 

PESEL. 



 

Спецзакон гарантує безкоштовну психологічну допомогу. 

 

Спеціальний закон гарантує продовольчу допомогу в рамках 

Європейського фонду допомоги знедоленим. 

 

Українські студенти мають право подати заявку на 

отримання студентського кредиту або соціальної стипендії. 

 

Можливість продовження навчання українськими студентами. 

 

Можливість навчання дітей та молоді з України та забезпечення 

транспортом до місць проведення навчання. 

 

Полегшення працевлаштування лікарів та стоматологів з України, 

а також медсестер та акушерок на 18 місяців з 24 лютого 2022 

року. 

Рішення по 

відношенню 

до дітей 

 Суд може доручити виконання функцій прийомної сім’ї дитині, 

яка проживає в Польщі на підставі Спецзакону, громадянином 

України, який на законних підставах проживає в Польщі, на 

підставі Спецзакону. 

 

Спеціальний закон запроваджує можливість працевлаштування 

громадян України, які законно проживають у Польщі на підставі 

Спецзакону, для роботи з дітьми як вихователі, опікуни, 

психологи, педагоги тощо. Це робиться за згодою відповідних 

органів влади (наприклад, воєводи чи старости чи воєводського 

маршала), навіть якщо виконуються не всі вимоги. 

Спеціальний закон дає змогу відкривати ясла для українських 

дітей до 3 років. 

Возз'єднання 

сім'ї 

1. Стосовно подружжя або 

неповнолітньої дитини іноземця, що 

У Спеціальному законі таких норм немає. 



користується тимчасовим захистом, які 

перебувають на території Республіки 

Польща,  вживаються заходи щодо 

возз'єднання сімей. 

2. Дії для возз'єднання сімей можуть 

бути вжиті також у відношенні до інших 

близьких родичів, які проживають за 

межами території Республіки Польща, 

якщо вони вели спільне господарство з 

іноземцем безпосередньо перед прибуттям 

іноземця на територію Польщі і були 

повністю або частково залежні від нього. 

3. Порядок возз’єднання сім’ї – 

іноземець, який користується тимчасовим 

захистом в Польщі з іншими членами сім’ї, 

які користуються тимчасовим захистом в 

іншій державі-члені ЄС (наприклад, 

ситуація, коли один член сім’ї перетнув 

кордон України з Польщею, а інший – з 

Угорщиною). 



4. ІНШІ МОЖЛИВІ ФОРМИ ЗАХИСТУ 

Незалежно від можливості перебування на підставі Спеціального закону та тимчасового захисту 

існує також т.зв. міжнародний захист. 

Міжнародний захист складається з двох форм перебування: 

• Статус біженця 

• Додатковий захист 

При поданні заяви про міжнародний захист, працевлаштування протягом перших 6 місяців після 

подачі документів буде неможливим. Громадянин не зможете покинути Польщу до закінчення 

процедури. Тож якщо людина, яка втікає з України, хоче працювати чи виїхати за кордон, ця 

процедура не для неї.  

З огляду на чинну редакцію нормативно-правових актів, подання заяви про надання 

статусу біженця та додаткового захисту не рекомендується через формалізовані 

процедури та значні негативні юридичні наслідки, пов’язані з відкриттям процедури. 

4. ПОРЯДОК ВІДКРИТТЯ ДОКУМЕНТІВ 

У разі втрати громадянином України документа, виданого установою, що знаходиться на 

території України, зокрема документа, що посвідчує особу, можливий порядок відтворення 

документа або його переоформлення визначається українським правопорядком та процедурами, 

встановленими українськими установами, відповідальними за видачу документа. 

Згідно з інформацією, наданою посольством України в Любліні, українські дипломатичні 

представництва, розташовані на території Республіки Польща, станом на 11 березня 2022 

року через відсутність технічних можливостей не відновлюють втрачені документи та не є 

здатні їх відтворити. 

Дипломатичні представництва України, розташовані на території Республіки Польща, 

станом на 11 березня 2022 року також мають можливість видачі тимчасового паспорта 

замість паспорта, втраченого громадянином України. 

На зазначений день дипломатичні представництва мають можливість продовжити термін 

дії паспорта громадянина України лише у разі закінчення терміну дії документа. 

Юрисдикція дипломатичних представництв України, розташованих на території Республіки 

Польща, може змінюватися, щодо відновлення документів на користь громадян України або їх 

переоформлення, а також можуть бути зміненими доступні технічні рішення. 

Таким чином, якщо виникла потреба у відтворенні документа, рекомендується звернутися 

до української дипломатичної місії, щоб отримати актуальну інформацію щодо наявних 

рішень. 

Нижче наведено контакти з дипломатичними представництвами України, розташованими 

на території Республіки Польща: 



  

 

 

 

Станом на 14 березня 2022 року польські установи не мають права відновлювати 

документи, видані українськими установами. 


