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Документи громадян України в 
Польщ
 

 

Ваш статус у Польщі:  

• Не бійтеся, якщо почуєте, що в Польщі змінюються закони – Уряд РП підкреслює, що всі люди, які утікають з 
України і шукають захисту в Польщі, не повинні хвилюватися про легальність свого перебування. Майбутня зміна 
законодавства дозволить продовжити термін Вашого легального перебування, дасть можливість влаштуватися 
на роботу і спростить процедури.  

• Не подавайте заяву на отримання статусу біженця, адже нові рішення, підготовлені для гостей з України, будуть 
для Вас зручнішими. 

 

Ви (дорослі): 

Якщо Ви перетнули кордон Республіки Польща на підставі українського біометричного паспорта або 
внутрішнього паспорта: 
● Не потрібно нічого робити. Можете далі пред’являти документ з України.  

● Якщо у Вас не було зі собою дійсного документу і Ви отримали згоду Польської Прикордонної Служби на перехід 
кордону:  

● Потрібно відвідати консульство України в Польщі, яке: 

● або продовжить термін дійсності Вашого недійсного паспорту; 

● або Вам видадуть посвідчення з фото, що підтверджує Вашу особистість і громадянство України. Посвідчення 
дозволить ідентифікуватися в польських установах, але не дає права перетину кордону.  

Українські дипломатичні представництва в Республіці Польща: 

1. Консульський відділ Посольства України в Республіці Польща у Варшаві (al. Szucha 7, +48226213979);  

2. Консульство України в Гданську (ul. Chrzanowskiego 60A, +48583460690); 

3.  Генеральне консульство України в Кракові (al. Bieliny-Prażmowskiego 4, +48124296066); 

4.  Генеральне консульство України в Любліні (ul. 3 Maja 14, tel.: +48815318889). 

 

УВАГА! Якщо під час перетину кордону Ви не зверталися до Начальника Польської Прикордонної Служби за 
дозволом на перетин кордону й у вас немає документів: 

● якомога швидше зверніться до найближчого підрозділу Польської Прикордонної Служби, щоб подати таку заяву. 
Начальник надасть згоду нa 15 днів. Протягом цього часу Ви повинні подати заяву на дозвіл на тимчасове або 
постійне проживання до воєводського управління, відповідного за місцем Вашого перебування. 

● зверніться до консульства України в Польщі, яке видасть Вам посвідчення з фото.  

Перелік підрозділів польської прикордонної служби можна знайти тут: https://strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/sprawy-
zwiazane-z-pobyt/685,Wykaz-jednostek-organizacyjnych-Strazy-Granicznej-wraz-z-zasiegiem-terytorialnym.html  
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У Варшаві відділ у справах іноземців Мазовецького воєводського управління знаходиться за адресою ul. 
Marszałkowska 3/5 
Більше інформації знайдете тут: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/kontakt-wsc 

 

Ваша дитина: 
Неповнолітні в Польщі не зобов’язані мати документ, що посвідчує особу. Якщо маєте зі собою свій паспорт: 

● зверніться до консульства України в Польщі, яке впише персональні дані вашої дитини (до 18 років) разом із 
фотографією у ваш закордонний паспорт.  

Ми радимо: 

● Приїзд до Польщі пов'язаний з величезним стресом для Вашої дитини. Напишіть свої дані та дані дитини (не 
забудьте про номер телефону чи електронну адресу) на папірці, який потрібно сховати в закритій кишені її 
куртки, рюкзака і тощо. Якщо Ваша дитина загубиться, поліція матиме можливість швидко зв’язатися з Вами. 

 

Посвідчення водія: 
Громадяни України можуть їздити по території Польщі з українським посвідченням водія протягом шести місяців від 
моменту прибуття в Польщу. 
Після закінчення шести місяців: 

● Ви зобов’язані поміняти українське посвідчення водія на польське; 

● Подайте заявку та оплатіть її в міській адміністрації. Не потрібно знову складати іспит в Польщі! 

 

Домашні тварини: 
Якщо Ваші домашні тварини (собаки, кішки або тхори) були чиповані і у вас є докази вакцинації від сказу: 

• Вам не потрібно більше нічого робити.  

• Якщо Вам було дозволено ввезення домашнього улюбленця не зважаючи на невиконання цих умов: 

• запевніть виконання вимог, які потрібні для в їзду в Польщу в нормальних умовах. Зверніться до повітової 
ветеринарної інспекції – там визначать, який ветеринар зробить безкоштовне чипування, вакцинацію, а потім 
оформить тварині паспорт.  

 
Повітова ветеринарна інспекція у Варшаві вже підготувала список ветеринарів, до яких можна звернутися: 
https://www.wawa.piw.gov.pl/2022/03/08/wykaz-lekarzy-weterynarii-wyznaczonych-z-art-16-ust-1-pkt-1a-ustawy-z-dnia-29-
stycznia-204r-o-inspekcji-weterynaryjnej/ 
 
У випадку інших міст – відповідну повітову ветеринарну інспекцію можна знайти тут: 
https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/jednostki-terenowe 

 

АВТОРИ Пьотр Щепаньскі, Дмитро Боришкевич 
 
ЮРИДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ НА 15 БЕРЕЗНЯ 2022 РОКУ. 
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