
Корисна інформація для громадян України 
щодо, психологічної та юридичнї допомоги, подання заяв про 
міжнародний захист, залізничний транспорт у Польщі. 

 

ПУНКТ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДОПОМОГИ В ЧЕHСТОХОВІ. 
З понеділка, 28 лютого, працює Інформаційно-довідкова служба в 

будівлі Ченстоховської ратуші за адресою вул. Вашінґтона 5, 

розташована на другому поверсі будівлі, в годинах 7.30-15.30. На 

місці працюватиме перекладач з української мови, а також особа, 

яка проконсультує вас з питань перебування, соціальних виплат, 

юридичної  чи психологічної допомоги. Ви також можете 

зателефонувати за номером 34 37 07 391. 

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ГРОМАДЯНАМ ТА ГРОМАДЯНKАМ 

УКРАЇНИ у ЧЕHСТОХОВІ. 

У зв’язку з нападом Росії на Україну та з триваючою там війною, 

відділ освіти мерії та центр психолого-педагогічних консультацій 

у Ченстохові надають психологічну допомогу українським дітям 

та підліткам, а також дорослим, які перебувають у нашому місті. 

Усі зацікавлені особи можуть договоритися на прийом по 

телефону, метою отримання консультацій та підтримки. Деталі на 

сайті http://zppp.ids.czest.pl 

Ви можете зателефонувати за наступними телефонами: 

 психолого-педагогічний консультативний центр № 1 

Ченстохова 

вул. Марися 93 Б 
тел. 34 361 94 34/533 300 966 

 психолого-педагогічний консультативний центр № 2 
Ченстохова 



вул. Космовскєй 5 
Тел.34 362 24 24/739 212 739 

 психолого-педагогічний консультативний центр № 3 
Ченстохова 

вул. Лукашіньскеґо 40 
(можливість консультації українською мовою) 
тел. 34 363 25 50/533 300 136 

 

 ЧЕСТОХОВСЬКИЙ  КРИЗОВИЙ ЦЕНТР ІНТЕРВЕНЦІЇ 
вул. Rejtana 7B в Ченстохові (автобус № 32) 

тел. 34 366 31 21 
ccik@cztps.eu 

Усі мешканьці Ченстохови, які розмовляють польською мовою, 

можуть скористатися допомогою Центру кризовей інтервенції в 

Ченстохові, який працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень. 

Пропонує психологічну та юридичну допомогу, включаючи 

притулок в хостелю. 

Будь-хто, хто відчуває сильне занепокоєння, збудження та інші 

стресові реакції, може скористатися допомогою. Центр 

проводить заходи, спрямовані на надання допомоги українською 

мовою. 

 

 ЧЕHСТОХОВСЬКА ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА 

Список адвокатів, які беруть участь в акції з надання безоплатної 

допомоги громадянkам та громадянам України: 

 

 



• Касперкевич Адам - координатор заходів, тел. 601-328-466, 

Ченстохова, вул. Домбровскего  15/13, 

attorney.kasperkiewicz@gmail.com 

• Оглаза Томаш - заступник координатора, тел. 606-893-434, 

Ченстохова, вул. Ясногурска  59/5, adw.oglaza@gmail.com 

• Грис Єжи - заступник координатора, тел. 605-030-790, 

Ченстохова, вул. Партизантув  4/6/4, j.grys@kancelaria-grys.pl 

• Більський Перемислав, тел.505-062-832, РАДОМСЬКО, вул. 

Вишиньськєґо 16, bilskiprzemek@wp.pl 

• Гаєцька Юстина, тел.695-424-615, Ченстохова, вул. Вєлюньська 

28, justyna.gajecka@gmail.com 

• Бєда Томаш, тел.693-378-177, Ченстохова, вул. Кіліньскєґо 

21/10, tomasz.bieda@poczta.fm 

• Бояновський Артур, тел.: 798-870-223, 

arturbojanowski@gmail.com 

• Ґлусіньска Ева, тел.661-704-548, Томашув Мазовєцкі, ul. 

Броварна 9/2, ewa.glusinska@adwokatura.home.pl 

• Ковальський Лукаш, тел. 502-414-113; 733-414-113, Ченстохова, 

вул. Домбровскего 41A / 1-й поверх, 

sekretariat@kancelariakowalski.pl 

• Краєвська Магдалена, тел.508-236-581, Ченстохова, вул. 

Ясногурска 27 / lokal 8, m.krajewska250891@gmail.com 

• Масталеж Томаш, тел.602-247-553, Піотркув Трибуналскі, алея 3 

Мая 4, tomasz.mastalerz@adwokatura.pl 

• Пласiньска Marika, тел.607-360-525, Почесна, ul. Південна 29, 

marika1@vp.pl 



• Пётровский Пшемислав, тел.601-066-355, Томашув Мазовецкий, 

ul. Броварна 9/2, Przemysłlaw.piotrowski@adwokatura.pl 

• Семенова Анна, тел.698-036-755, ОЛЬШТИН коло ЧЕHСТОХОВИ, 

вул. Позёмкова, anna.semenova@poczta.onet.pl 

• Служалец Михал, тел.609-738-936, Ченстохова, вул. 

Домбровскего 39, sluzalecm@gmail.com 

• Сова Камила, тел.: 783-832-483, Ченстохова, алея Волношьчi. 33 

/ 3a, kamila.sowa.adwokat@interia.pl 

• Шульц Артур, тел.606-473-188, Ченстохова, вул. Домбровскего 

28/3, kancelaria@adwokatszulc.pl 

• Віндак Міхал, тел.504-065-217, Ченстохова, вул. Кіліньскєґо 

30/4, attorney.windak@outlook.com 

 

 Міський центр соціального забезпечення може 
надавати допомогу лише в окремих випадках: 

Право на соціальну допомогу мають: 

1) особи, які мають польське громадянство, проживають та 
перебувають на території Польщі; 

2) іноземці, які проживають та перебувають на території 
Республіки Польща: 

а) на підставі дозволу на постійне проживання, дозволу на 
проживання довгострокового резидента Європейського Союзу, 
дозволу на тимчасове проживання; 

б) у зв'язку з отриманням дозволу на перебування в Республіці 
Польща з гуманітарних міркувань або дозволу на допустиме 
перебування - у вигляді тимчасового житла, їжі, необхідного 
одягу та спеціальної допомоги; 

mailto:attorney.windak@outlook.com


3) громадяни держав-членів Європейського Союзу, Європейської 
асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), які проживають і перебувають на 
території Польщі. 

 ЦІЛОДОБОВИЙ ТЕЛЕФОН КРИЗИСОВОЇ 
ІНТЕРВЕНЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНОК І УКРАЇНЦІВ- 539-696-
888 

 ТРАНСПОРТ ПО ПОЛЬЩІ - PKP INTERCITY 

З 26 лютого по 25 березня громадяни України можуть 
безкоштовно проїздити у 2 класі у вагонах з місцями для поїздів 

TLK i IC PKP INTERCITY. Ці поїздки здійснюються на підставі 
паспорта або іншого документа, що підтверджує громадянство 
України. Ці люди можуть безкоштовно завантажувати 
бронювання, а якщо цього не мають, вони можуть подорожувати 
без бронювання місця. Якщо громадянин України вже придбав 
квиток, він може його повернути або обміняти на безкоштовне 
бронювання місця. Ми повертаємо гроші за придбані квитки без 
будь-яких відрахувань. Налагоджуються зв'язки між Польщею та 
Україною. Додаткові співробітники PKP Intercity, які знаходяться 
на залізничному вокзалі в Перемишлі, координують транспорт і 
організовують рух. 

 УПРАВЛІННЯ СІЛЕЗЬКОГО ВОЄВОДСТВА - ГАРЯЧА 
ЛІНІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

32 606-32-32 - це номер, за яким громадяни України можуть 
отримати інформацію про легалізацію перебування. 
Гаряча лінія Сілезького воєводського управління працює: 
понеділок, середа, четвер і п'ятниця - 7.30-15.30 
вівторок - 7.30-18.00 externalers@katowice.uw.gov.pl 

Кожен, хто хоче подати заяву про міжнародний захист, повинен 
повідомити прикордонну службу. Це важлива інформація для 
громадян України в контексті нинішнього конфлікту. 



Особа, яка бажає подати заяву до керівника Управління у справах 
іноземців про надання міжнародного захисту, повинна 
повідомити компетентний орган прикордонної служби. 

Якщо заява стосується також інших осіб (неповнолітніх дітей, 
чоловіка/дружини заявника), ці особи також повинні бути 
присутніми при поданні заяви. 

Адреса найближчого відділення прикордонної служби: 

Прикордонна застава в Катовіце-Пижовіце 
вул. Wolności 90, Pyrzowice, 42-625 Ożarowice 
телефон: (32) 390 34 00, факс: (32) 390 34 05 
електронна пошта: sdo.KatowicePyrzowice@strazgraniczna.pl 
Уся необхідна інформація з цього приводу доступна на веб-сайті 
https://www.gov.pl/web/udsc/uchodzcy 
Відповідно до інформації, яка міститься в ній, особи, які не 
затримані під час розгляду їх заяви, можуть отримати соціальну 
допомогу та медичну допомогу. Його надає керівник Управління 
у справах іноземців. 

Додаткову інформацію також можуть надати: 

Управління Сілезького воєводства в Катовіцах 
Відділ у справах громадян та іноземців 
вул. Ягеллонська 25 
40-032 Катовіце, тел.: 32 207 73 26 
або відділення цього філіалу в Ченстохові - вул. Яна III Собеського 
7, тел.: 34 378 22 27 

Хто може подати заяву про міжнародний захист? 
Міжнародний захист надається на підставі положень Закону від 
13 червня 2003 року про надання захисту іноземцям на території 
Республіки Польща особам, які: 
1. відповідають умовам надання статусу біженця 
2. не відповідають умовам надання статусу біженця, але мають 
право на додатковий захист. 



Іноземцю надається статус біженця, якщо внаслідок 
обґрунтованого страху переслідування в країні походження 
через: 
1. расу, 
2. релігію, 
3. національність, 
4. політичні переконання або 
5. приналежність до певної соціальної групи 
не може або не бажає користуватися захистом цієї країни. Статус 
біженця також надається неповнолітній дитині іноземця, яка 
отримала статус біженця в Республіці Польща, яка народилася на 
цій території. 
Іноземцю надається додатковий захист, якщо його повернення 
до країни походження може піддати йому реальний ризик 
зазнати серйозної шкоди через: 
1. смертна кара або страта, 
2.катування, нелюдське або таке, що принижує гідність, 
поводження чи покарання, 
3. серйозна та індивідуальна загроза життю або здоров'ю, що 
виникає внаслідок широкого застосування насильства проти 
цивільного населення у разі міжнародного чи внутрішнього 
збройного конфлікту, і через цей ризик не може або не хоче 
користуватися захистом країна походження. 
Клопотання про міжнародний захист розглядає в першу чергу 
керівник Управління у справах іноземців. 
 
Як подати заяву про міжнародний захист? 
 
Особа, яка бажає подати клопотання до керівника Управління у 
справах іноземців про надання міжнародного захисту (заявник), 
повинна подати заяву до компетентного органу прикордонної 
служби. Якщо заява стосується також інших осіб (неповнолітніх 
дітей, чоловіка/дружини заявника), ці особи також повинні бути 
присутніми при поданні заяви. 



Від імені неповнолітнього без супроводу заяву про міжнародний 
захист подає працівник пробації (куратор) або представник 
міжнародної чи неурядової організації, яка надає допомогу 
іноземцям, у тому числі правову, якщо на підставі індивідуальної 
оцінки ситуації неповнолітнього без супроводу, організація 
вважає, що йому може знадобитися такий захист. 
 
Подання заяви про міжнародний захист можливе: 
 
1. при в'їзді на територію Республіки Польща під час 
прикордонного контролю (тоді слід повідомити співробітника 
прикордонної служби про намір подати заяву про надання про 
надання статусу біженця), 
2.під час перебування на території Республіки Польща (звітувати в 
будь-яке відділення або пост Прикордонної служби), 
3. через начальника відділення або командира прикордонної 
застави, що охоплює територіальну сферу діяльності штабу 
Охоронного пункту, ізолятора для іноземців, СІЗО чи карного-
якщо особа, яка хоче подати заяву про міжнародний захист, 
перебуває у вищезазначених місцях ув'язнення. 
 
Якщо іноземець є інвалідом, особою похилого віку, вагітною 
жінкою, особою, котра сама виховує дидину або особою, яка 
перебуває на прийомі, лікарні, слідчому ізоляторі чи в’язниці і не 
може особисто з’явитися до місцезнаходження прикордонної 
служби, письмова декларація про намір подати заяву про 
міжнародний захист може бути подана поштою або електронною 
поштою. Потім заява про міжнародний захист приймається та 
реєструється органом прикордонної служби, компетентним за 
місцем перебування іноземця. Деклараця про намір подати заяву 
про міжнародний захист може стосуватися також інших осіб 
(неповнолітніх дітей, чоловіка/дружини заявника). 
У зазначеному випадку заява приймається та реєструється 
невідкладно, але не пізніше 3 робочих днів з дня прийняття заяви 
про намір подати заяву, а у разі масового напливу іноземців на 



територію Польщі для отримання міжнародного захисту - 
протягом 10 робочих днів. 
Подаючи заяву, ви повинні показати всі документи, які у вас є 
(включаючи документи, що посвідчують особу та проїзні) та всі 
наявні у вас докази, які можуть підтвердити ситуацію людини. Це 
правило поширюється як на заявника, так і на всіх осіб, яких 
стосується заява. 
Заява про надання статусу біженця заповнюється польською 
мовою на спеціальному бланку на основі інформації, отриманої 
під час співбесіди іноземця зі співробітником прикордонної 
служби. У разі потреби в бесіді бере участь перекладач мови, 
якою розмовляє дана особа. 
 
Подання заявки супроводжується додатковими процедурами, 
такими як: 
1. фотографування (обов'язково), 
2.зняття відбитків пальців (обов'язкове для осіб старше 14 років), 
3. медичні огляди та санітарні процедури, 
4. детальна перевірка особи (тільки у випадках, обґрунтованих 
охороною порядку), 
5. індивідуальна співбесіда щодо обставин, що визначають, яка 
країна буде відповідальною за розгляд заяви про міжнародний 
захист. 
Наслідки подання заяви про міжнародний захист 
При поданні заяви про міжнародний захист не розпочинається 
провадження щодо зобов’язання іноземця повернутися, а 
розпочате раніше провадження зупиняється – як правило, це не 
стосується наступної заяви про міжнародний захист. 
Якщо іноземець заявляє про свій намір подати заяву про 
міжнародний захист або коли таке провадження вже триває, 
рішення про зобов’язання повернути іноземця не виноситься та 
не виконується – однак, у принципі, це не стосується іншої 
декларації чи іншої заяви про надання міжнародний захист. 
https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-spraw-obywatelskich-i-

cudzoziemcow/harmonogram-styczen-2022-4   

https://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-spraw-obywatelskich-i-

cudzoziemcow/harmonogram-styczen-2022-5 
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У Сілезькому воєводському офісі, філії в Ченстохові, було 
запущено Інформаційно-консультативний пункт для іноземців 
з-за меж ЄС у рамках проекту «Підтримка інтеграції іноземців у 
Сленському воєводстві», який реалізується в рамках Фонду 
притулку, міграції та інтеграції. (обмежений набір 14 / 8-2017 / 

OG-FAMI). 
Пункт розташовано в офісі паспортного обслуговування клієнтів 
(стенди 1 і 2) у будівлі Сілезького воєводського управління, філія в 
Ченстохові на вулиці Собеського, 7. 
Графік роботи пункту буде синхронізовано з графіком роботи 
Офісу (Паспортного відділу обслуговування клієнтів) з 
урахуванням продовженого робочого часу в один день тижня. 
Інформаційно-консультаційні послуги в Пункті надаватимуться 
безкоштовно. 
 
Пункт працюватиме до 30 травня 2022 року. 
Об’єм консультацій та допомоги в офісі обслуговування клієнтів 
включає: 
• надання загальної інформації щодо можливості та способу 
легалізації перебування в Польщі; 
• надання інформації про документи, необхідні для легалізації 
перебування; 
• допомога в заповненні заяв; 
• надання інформації про права та обов'язки іноземців під час 
їхнього перебування в Польщі відповідно до Закону про 
іноземців та Закону про сприяння зайнятості та установи ринку 
праці. 
Консультаційна та допоміжна діяльність: 
• адміністративно-правова допомога, яку надає юрисконсульт, 
який спеціалізується на наданні консультацій іноземним 
клієнтам, зокрема щодо правового статусу іноземців та 
легалізації їх перебування. Крім того, планується надання базових 
консультацій у сфері сімейного права, трудового права та права 
соціального забезпечення, цивільного та кримінального права; 
 



Допомогою пункту можуть користуватись: 
1. Іноземці, які не є громадянами Європейського Союзу, які 
проживають на території Республіки Польща, відповідно до 
положень Закону про іноземців від 12 грудня 2013 року, тобто: 
- на підставі візи, зазначеної у ст. 60 сек. 1 пункти 4-6, 9-13,17, 
18а-21, 23-25 тобто з метою: 
• ведення бізнесу; 
• виконання роботи на строк не більше 6 місяців у наступні 12 
місяців на підставі внесеної до реєстру декларації про доручення 
роботи іноземцю, 
• виконання сезонних робіт на строк не більше 9 місяців у 
календарному році; 
• виконання роботи, відмінної від зазначеної вище; 
• навчання на першому, другому або довгостроковому курсі або 
навчання в докторантурі; 
• професійне навчання; 
• освіта або навчання, відмінні від зазначених вище; 
• дидактичний; 

 проведення досліджень і розробок; 
• приєднання або перебування з громадянином країни-члена 
Європейського Союзу, країни-члена Європейської асоціації 
вільної торгівлі (EFTA) - сторони угоди про Європейську 
економічну зону або Швейцарської Конфедерації; 
• прибуття на територію Республіки Польща у складі найближчих 
родичів репатріанта; 
• прибуття на територію Республіки Польща як члена найближчої 
родини особи, яка проживає в Польщі на підставі дозволу на 
постійне проживання, отриманого на підставі Карти поляка; 
• використання прав, що випливають із володіння Картою поляка; 
• репатріації; 
• прибуття з гуманітарних причин, через інтереси держави або 
через міжнародні зобов'язання; 
• оформлення посвідки на тимчасове проживання з метою 
возз'єднання сім'ї; 



• оформлення посвідки на тимчасове проживання з метою 
виконання роботи за внутрішньокорпоративним переміщенням; 
• оформлення дозволу на тимчасове проживання, зазначеного в 
пунктах 1, 3, 4 або 6 статті 160 Закону про іноземців; 
•іншим ніж зазначене у ст. 60 сек. 1 пункти 1-24б Закону про 
іноземців. 
- на підставі дозволу на тимчасове проживання, постійного 
проживання (за винятком статті 195 (1) (6a) - тобто іноземець 
безпосередньо перед поданням заяви про надання йому 
посвідки на постійне проживання безперервно перебував на 
території Республіки Польщі на період менше 5 років на підставі 
статусу біженця, додаткового захисту або дозволу на 
перебування з гуманітарних міркувань - однак це виключення не 
стосується людей, які отримали дозвіл на перебування з 
гуманітарних міркувань) та довгострокового ЄС перебування 
резидента; 
- на підставі документа, що підтверджує наявність дозволу на 
допустиме перебування під назвою «згода на допустиме 
перебування»; 
- дозвіл на проживання з гуманітарних міркувань. 
2. Діти вищезазначених осіб (не громадяни ЄС), які народилися на 
території Республіки Польща. На всіх інших дітей поширюються 
умови, зазначені в пунктах 1, 3, 4, 5 і 7 відповідно. 
 
3. Іноземці, які подали заяву про надання дозволу на визначений 
термін за процедурою скасування та на даний момент 
перебувають на території Республіки Польща на підставі штампа, 
які: 
-подали заяву про надання дозволу на тимчасове проживання 
(стаття 108 (1) (2)); 
-подали заяву про надання дозволу на постійне проживання 
(частина 2 частини першої статті 206); 
-подали заявку на отримання дозволу на проживання 
довгострокового резидента ЄС; 



- подали заявку на продовження дії шенгенської або національної 
візи (ст. 81 (1) (1)), обґрунтування якої відповідає одній із цілей, 
зазначених у ст. 60 сек. 1 бали 4-6, 9-13, 17, 18а-21, 23-25 - див. 
пункт 1; 
- подали заяву про продовження терміну перебування за 
безвізовим режимом на території Республіки Польща (ст. 300 (4). 
4. перебувають на території Республіки Польща за безвізовим 
режимом. 
5. Іноземці, які не є громадянами ЄС, які проживають на території 
Республіки Польща, які перебувають у процесі отримання 
дозволу на легальне перебування в Польщі. 
УВАГА! Підтримка цих людей обмежена до допомоги в отриманні 
законного місця проживання. 
6. Подружжя та нащадки осіб, які належать до груп у пунктах 1-4 
та 7 та 8, у мірі, необхідній для ефективного здійснення 
діяльності, у тому числі громадяни Польщі чи інших країн 
Європейського Союзу. 
 
7. Особи, які не є громадянами ЄС, які законно проживають на 
території Республіки Польща, які подали заявку на: 
- надання іноземцю посвідки на тимчасове проживання (ст. 108); 
- надання посвідки на постійне проживання іноземцю (ст. 206); 
- надання іноземцю дозволу на проживання довгострокового 
резидента ЄС (ст. 233); 
- продовження дії шенгенської або національної візи (ст. 87), 
обґрунтування якої відповідає одній із цілей, визначених ст. 60 
сек. 1 бали 4-6, 9-13, 17, 18а-21, 23-25 - див. пункт 1; 
- продовження терміну перебування за безвізовим режимом на 
території Республіки Польща (ст. 300) 
та отримав штамп у проїзному документі, що підтверджує 
подання заяви на отримання дозволу. 
Іноземці, які подали вищезгадану заяву, але не отримали штамп у 
проїзному документі, можуть скористатися лише підтримкою, що 
обмежується допомогою в отриманні законного перебування в 



Польщі (див. пункт 5 вище). Вони можуть користуватися повною 
підтримкою з моменту отримання штампа в проїзному документі. 
8. Іноземці, які не є громадянами ЄС, які законно проживають на 
території Республіки Польща, відповідно до положень Закону від 
14 липня 2006 року про в'їзд на територію Республіки Польща, 
проживання та виїзд з цієї території громадян країн-членів 
Європейського Союзу та членів їх сімей: 
• на підставі права на проживання на термін більше 3 місяців (ст. 
18) або права постійного проживання (ст. 43). 
9. Право на соціальну допомогу надається особам, які мають 
польське громадянство, які проживають і перебувають на 
території Республіки Польща, а також іноземцям, які проживають 
і перебувають на цій території, мають дозвіл на постійне 
проживання або статус біженця, наданий в Республіці. Польщі та 
громадян країн-членів Європейського Союзу або Європейської 
економічної зони, які проживають на території Республіки 
Польща, які отримали дозвіл на проживання. 
10. Стаття 5 Закону про соціальну допомогу від 12 березня 2004 
року. 
 

Право на соціальну допомогу 
 
Право на соціальну допомогу, якщо інше не передбачено 
міжнародними договорами, мають: 
1) особи, які мають польське громадянство, проживають та 
перебувають на території Республіки Польща; 
2) іноземці, які проживають та перебувають на території 
Республіки Польща: 
а) на підставі дозволу на постійне проживання, дозволу на 
проживання довгострокового резидента Європейського Союзу, 
дозволу на тимчасове проживання, виданого у зв'язку з 
обставинами, зазначеними у ст. 159 передумови для 
обов’язкового надання посвідки на тимчасове проживання з 
метою возз’єднання сім’ї, абз. 1 бал 1 літ. c або d або w 



мистецтво 186 передумови для обов'язкового надання посвідки 
на тимчасове проживання через інші обставини, абз. 1 п. 3 Закону 
від 12 грудня 2013 р. про іноземців ( 2020 р., ст. 35, 2023, 2320 і 
2369 і від 2021 р., ст. 159 і 1918), або у зв'язку з отриманням 
статусу біженця або додаткового захисту, 
б) у зв'язку з отриманням дозволу на перебування в Республіці 
Польща з гуманітарних міркувань або дозволу на допустиме 
перебування - у вигляді житла, їжі, необхідного одягу та 
спеціальної допомоги; 
3) громадяни держав-членів Європейського Союзу, Європейської 
асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), які проживають і перебувають на 
території Республіки Польща - сторони Угоди про Європейський 
економічний простір або Швейцарської Конфедерації та члени їх 
сімей за значенням 
ст. 2 роз'яснення статутних понять, пункт 4 Закону від 14 липня 
2006 р. про в'їзд на територію Республіки Польща, проживання та 
виїзд з цієї території громадян держав-членів Європейського 
Союзу та членів їх сімей (2021, ст. 1697), з правом проживання 
або правом постійного проживання на території Республіки 
Польща. 
 
Особа, яка подала заяву про міжнародний захист, може бути 
затримана, а потім поміщена в ізолятор, що охороняється, або в 
ізолятор для іноземців на строк до 60 діб. Ухвалу в цій справі 
виносить суд . Термін перебування в центрі може бути 
продовжений. 
 
Заява про міжнародний захист подається через прикордонну 
службу, яка потім передає її керівнику Управління у справах 
іноземців. Іноземець повинен повідомити офіцера прикордонної 
служби про бажання подати заяву про міжнародний захист, 
використовуючи, наприклад, міжнародний термін «azyl». 
При в’їзді до Польщі іноземець може подати заяву на пункті 
перетину кордону або при реєстрації в аеропорту. Коли 
іноземець вже перебуває в Польщі, він або вона може подати 



заяву на прикордонну заставу чи відділення — компетентне за 
місцем його проживання (а отже, не лише у Варшаві). Якщо 
іноземець перебуває в пункті тримання під охороною для 
іноземців, в ізоляторі тримання іноземців, в СІЗО чи установі 
виконання покарань, він може подати заяву до прикордонного 
закладу або підрозділу, що охоплює територіальну сфера 
діяльності місця, де він/вона перебуває. 
 
УВАГА ВАЖЛИВО! 
Можно подати заяву про міжнародний захист, якщо іноземець 
перебуває в Польщі на підставі візи або має карту на проживання. 
 
Що таке TZTC? 
З моменту подання заяви про міжнародний захист іноземець 
легально перебуває в Польщі. Він повинен здати свій паспорт на 
час процедури, натомість він отримає документ, який називається 
тимчасовим посвідченням особи іноземця (TZTC) - широко 
відомий як віза. Тимчасове свідоцтво іноземця – це документ, 
який підтверджує тожсамість особи та дає право перебувати на 
території Польщі до закінчення процедури надання 
міжнародного захисту за остаточним рішенням. 
Цей документ іноземець отримає від прикордонної служби після 
подання заяви про міжнародний захист не пізніше 3 днів з дня її 
подання. Перший TZTC діє протягом 90 днів. Після закінчення 
цього терміну необхідно подати заяву на новий TZTC до 
керівника Управління у справах іноземців. Начальник Управління 
видає їх терміном на 6 місяців. Іноземець повинен подавати 
заяву на новий TZTC щоразу, коли закінчується термін дії 
попереднього TZTC, коли змінилися дані, або народжується нова 
дитина. Зробити це варто заздалегідь, оскільки видача нового 
ТЗТК може зайняти близько місяця. 
Під час провадження у справі про надання міжнародного захисту 
іноземець має право на отримання соціальної допомоги, яка 
надається в центрі для іноземців або поза ним. 



Немає права на соціальну допомогу, якщо надано додатковий 
захист, гуманітарний дозвіл на проживання, дозвіл на толерантне 
перебування, дозвіл на тимчасове проживання, дозвіл на 
проживання довгострокового резидента ЄС. 
Іноземець не отримує соціальну допомогу також під час 
перебування у закладі догляду та освіти, в центрі під охороною чи 
в ізоляторі для іноземців, коли він тимчасово заарештований чи 
ув’язнений. Якщо іноземець не з’явиться до приймального пункту 
протягом 2 днів з моменту подання заяви про міжнародний 
захист, його провадження буде припинено. 


