
          Інформація для громадян України 

• Якщо Ви рятуєтесь від збройного конфлікту в Україні, Ви можете в'їхати до Польщі.  
• Після перетину кордону, якщо у Вас немає гарантованого місця перебування в Польщі, 
зверніться до найближчого рецепційного центра, які знаходяться у прикордонних 
місцевостях. Перелік пунктів знаходиться на інтернет-сторінці: 

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina---ua 

 

• У рецепційному центрі Ви отримаєте додаткову інформацію про Ваше перебування в Польщі, допомогу у вигляді 
тимчасового житла в Польщі, отримаєте гаряче харчування, напої, базову медичну допомогу та місце для 
відпочинку. 

• Якщо Ви рятуєтесь від збройного конфлікту в Україні, - не хвилюйтеся, якщо не маєте документів, необхідних 

для в’їзду – Вас впустять до Польщі. Візьміть із собою найважливіші документи – внутрішній паспорт, 

закордонний паспорт (якщо маєте), свідоцтва про народження дітей, які з Вами подорожують, медичну 

документацію. Кожен громадянин України зможе перетнути кордон незалежно від того, чи має документи, які 

для цього вимагаються.  

Громадянин України може вїхати до Польщі на підставі: 

• Безвізового режиму на підставі біометричного паспорта або національної візи (D) або візи Шенген (C); 
• Візи з позначкою D або C, або дозволу на проживання, виданого іншою країною зони Шенген; 
• Дозволу на тимчасове перебування, постійне проживання або статус довготермінового резидента ЄС і 

актуальної карти побиту; 
• Заявки на надання міжнародного захисту, поданої на польскому прикордонному переході під час перетину 

кордону або згоди коменданта Прикордонної Служби, яка надається також під час перетину кордону. 

Якщо Ви уже перебуваєте в Польщі, не хвилюйтеся за те, що закінчиться термін Вашого легального перебування. 
Ми подбаємо про те, щоб Ваше легальне перебування було продовжене.  

Громадяни України у Мазовецькому воєводстві зможуть продовжити своє легальне перебування в Польщі у Відділі до 
Справ Іноземців Мазовецького Воєводського Управління у Варшаві за адресою: вул. Маршалковска 3/5.  
Тут Ви отримаєте також інформаційну підтримку щодо процедури легалізації перебування.  
Уся інформація на цю тему буде актуалізуватися також на інтернет-сторінці Відділу до Справ Іноземців: 

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/biezace-informacje-wsc 

 

а також на інтернет-сторінці Управління у Справах Іноземців 

https://www.gov.pl/web/udsc/urzad-do-spraw-cudzoziemcow 

 

Якщо Ви перебуваєте у Мазовецькому воєводстві і потребуєте допомоги, в тому числі тимчасового житла, можете 
звернутися по підтрику за безкоштовним номером телефону: 987 – Воєводський Центр Кризових Ситуацій 
Мазовецького Воєводського Управління у Варшаві. 

 

Якщо Ви потребуєте інформації щодо особливих засад перетину кордону, сконтактуйтеся з Прикордонною Службою: 
+48 22 500 43 76. 
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