
 

 

JĘZYK UKRAIŃSKI (UA) 

Перебування людей, які прибули з України до Польщі з 24 лютого 2022 року, є легальним. Обсяг 

легального перебування варіюється в залежності від причини в'їзду в країну: при перетині 

кордону на підставі іншого документу, ніж біометричного паспорта, легальне перебування 

триває 15 днів, при перетині кордону на підставі закордонного біометричного паспорта - 90 днів. 

Зараз ведуться роботи над нормативно-правовими актами, які допоможуть в легалізації життя 

на більш тривалий термін, а також над процедурами прийняття на роботу громадян України. 

Багато людей з України, швидше за все, залишаться в Польщі надовго. 

1. У Польщі, у дуже виняткових випадках у вас візьмуть документи для копіювання 

(наприклад, у банку чи кредитній компанії), якщо навіть візьмуть, то вас повинні 

повідомити про випадок сканування чи копіювання документів (ID/паспорт). Треба бути 

чуйним, коли хтось хоче зробити таке скан/копію. Не дозволяйте виконувати сканування 

чи копіювання для таких дій як, наприклад, оренди автомобіля чи житла. 

2. У Польщі не існує практики надсилання сканів документів (посвідчення особи/паспорту) 

через Інтернет для розв'язання будь-яких питань. Якщо такі документи вимагають, вам 

слід спочатку перевірити  вебсайт та особу, яка робить запит на такі документи. 

3. Ніколи не повідомляйте свої дані через телефон людині, яка дзвонить і запитує їх, навіть 

якщо ця особа вказує, що телефонує з банку або поліції. 

4. Ви не повинні нікому довіряти свої документи, наприклад, для виконання 

формальностей в державних установах або для відкриття банківського рахунку. Поляки 

хочуть допомогти чим можуть, дехто пропонує допомогу таким чином, але передача 

документів не тій людині може мати дуже серйозні наслідки, особливо фінансові. 

Рекомендуємо разом сходити в банк чи іншу установу. 

5. Втрата документів вимагає негайного сповіщення, насамперед – у посольство чи 

консульство, а також у поліцію (телефон 997) і, якщо у нас є банківський рахунок, також у 

банку. Відразу після втрати документів слід заблокувати платіжну картку. 

6. Якщо ви клацнете за посиланням, отриманим у СМС або електронною поштою, яке 

перенаправляє вас на вебсайт банку, де ми надали дані для входу в обліковий запис, вам 

слід негайно звернутися до банку. Наприклад, часто надходять смс повідомлення про 

необхідність оплатити невелику суму за кур’єрську послугу. 

7. Будьте обережні під час покупок в Інтернеті – не переходьте за посиланнями, 

надісланими продавцями за межами сайту аукціону та перенаправленими на банківські 

рахунки. Найкраще використовувати великі  сайти, наприклад Allegro, OLX, які 

перенаправляють безпосередньо на оплату або вибирають варіант оплати при 

доставленні. Варто користуватися перевіреними інтернет-магазинами, також варто 

прочитати відгуки про магазин. 

8. Будьте обережні й під час продажу в Інтернеті. У Польщі існує велика проблема, 

часом  потенційні покупці зв’язуються з продавцем, наприклад через SMS чи WhatsApp, 

оминаючи сторінку аукціону, і пропонують відправити кур’єра, щоб забрати речі «для 

полегшення процедури». Ви ніколи не повинні погоджуватися такі пропозиції. У такій 

ситуації вам не слід нікуди надавати свої дані, особливо дані, що дозволяють увійти в 

обліковий запис, або дані з платіжної картки. 

У разі сумнівів щодо будь-яких дій, здійснених на території Польщі, зокрема, якщо Ви 

запідозрите шахрайство після підписання договору, пам’ятайте, що багато юристів у Польщі 

надають безкоштовну юридичну допомогу людям, які прибули з України. Контакти з такими 

особами можна отримати як у посольстві чи консульстві, так і в організаціях, які надають 



допомогу громадянам України. Посольство та консульства України вказані за 

адресою: https://poland.mfa.gov.ua/pl/embassy номер телефону посольства: 226 293 446, 

226224797, консульство в Кракові: 124296066, консульство в Гданську 583 460 690, 

консульство в Любліні: 815 318 889 , 815318801. 

Вебсайт: https://pomagamukrainie.gov.pl/ включає, серед іншого вкладку «Правова допомога», а 

також інформацію про інших організацій, які надають допомогу різними способами. 

Окружна палата адвокатів у Варшаві запустила гарячу лінію, яка працює з понеділка по п’ятницю 

(з 13:00 до 17:00): 887 830 950 https://www.oirpwarszawa.pl/telefoniczna-pomoc-prawna-pro-bono-

dla-uchodzcow-z-ukrainy-izba-warszawska-uruchamia-specjalna-linie 

Допомогу можна отримати, між іншим, в Українському домі у Варшаві - https://ukrainskidom.pl/ 

 

 

JĘZYK ROSYJSKI (RU) 

Пребывание людей, прибывших из Украины в Польшу с 24 февраля 2022 года, является 

легальным. Объем легального пребывания варьируется в зависимости от причин въезда в 

страну: при пересечении границы на основании другого документа, чем биометрического 

паспорта, легальное пребывание длится 15 дней, при пересечении границы на основании 

заграничного биометрического паспорта - 90 дней. Сейчас ведутся работы над нормативно 

правовыми актами, которые помогут в легализации жизни на более длительный срок, а также 

над процедурами принятия на работу граждан Украины. Многие люди из Украины, скорее всего, 

останутся в Польше надолго. 

1. В Польше, в очень исключительных случаях, у вас возьмут документы для копирования 

(например, в банке или кредитной компании), если даже возьмут, то вам должны 

сообщить о случае сканирования или копирования документов (ID/паспорт). Надо быть 

отзывчивым, если кто хочет сделать такое скан/копию. Не допускайте сканирования или 

копирования для таких действий, как аренда автомобиля или жилья. 

2. В Польше не существует практики отправки сканов документов (удостоверение 

личности/паспорта) через Интернет для решения любых вопросов. Если такие 

документы требуют, вам следует сначала проверить веб-сайт и лицо, которое 

запрашивает такие документы. 

3. Никогда не сообщайте свои данные по телефону звонящему и запрашивающему их 

телефону, даже если это лицо указывает, что звонит из банка или полиции. 

4. Вы не должны никому доверять свои документы, например для выполнения 

формальностей в государственных учреждениях или для открытия банковского счета. 

Поляки хотят помочь чем могут, некоторые предлагают помощь таким образом, но 

передача документов не тому человеку может иметь очень серьезные последствия, 

особенно финансовые. Рекомендуем вместе сходить в банк или другое учреждение. 

5. Потеря документов требует немедленного уведомления, прежде всего – в посольство 

или консульство, а также в полицию (телефон 997) и, если у нас есть банковский счет, 

также в банке. Сразу после потери документов следует заблокировать платежную карту. 

6. Если вы щелкните по ссылке, полученной в СМС или по электронной почте, которая 

перенаправляет вас на вебсайт банка, где мы предоставили данные для входа в аккаунт, 

вам следует немедленно обратиться в банк. К примеру, часто поступают смс сообщения 

о необходимости оплатить небольшую сумму за курьерскую услугу. 

7. Будьте осторожны при покупках в Интернете – не переходите по ссылкам, отправленным 

продавцами за пределами сайта аукциона и перенаправленным на банковские счета. 

https://poland.mfa.gov.ua/pl/embassy
https://pomagamukrainie.gov.pl/
https://www.oirpwarszawa.pl/telefoniczna-pomoc-prawna-pro-bono-dla-uchodzcow-z-ukrainy-izba-warszawska-uruchamia-specjalna-linie
https://www.oirpwarszawa.pl/telefoniczna-pomoc-prawna-pro-bono-dla-uchodzcow-z-ukrainy-izba-warszawska-uruchamia-specjalna-linie
https://ukrainskidom.pl/


Лучше использовать крупные сайты, например Allegro, OLX, которые перенаправляют 

непосредственно на оплату или выбирают вариант оплаты при доставке. Следует 

пользоваться проверенными интернет-магазинами, также стоит прочитать отзывы о 

магазине. 

8. Будьте осторожны при продаже в Интернете. В Польше существует большая проблема, 

когда потенциальные покупатели связываются с продавцом, например через SMS или 

WhatsApp, обходя страницу аукциона, и предлагают отправить курьера, чтобы забрать 

вещи «для облегчения процедуры». Вы никогда не должны соглашаться на такие 

предложения. В такой ситуации вам не следует никуда предоставлять свои данные, 

особенно данные, позволяющие войти в аккаунт, или данные с платежной карты. 

В случае сомнений в любых действиях, совершенных на территории Польши, в частности, если 

Вы заподозрите мошенничество после подписания договора, помните, что многие юристы в 

Польше оказывают бесплатную юридическую помощь людям, прибывшим из Украины и 

Беларуси. Контакты с такими лицами можно получить как в посольстве или консульстве, так и в 

организациях, оказывающих помощь гражданам как Украины так и Беларуси. Посольство и 

консульства Украины указаны по адресу: https://poland.mfa.gov.ua/pl/embassy номер телефона 

посольства: 226 293 446, 226224797, консульство в Кракове: 124296066, консульство в Гданске: 

815 318 889 , 815318801. 

Посольство и консульства Беларуси указаны по адресу: https://poland.mfa.gov.by/be/ 

номер телефона посольства:  +48 (22) 742-0990, +48 (22) 742-0980 (факс) 

Вебсайт: https://pomagamukrainie.gov.pl/ включает, среди прочего, вкладку «Правовая помощь», 

а также информацию о других организациях, оказывающих помощь разными способами. 

Окружная палата адвокатов в Варшаве запустила горячую линию, которая работает с 

понедельника по пятницу (с 13:00 до 17:00): 887 830 

950 https://www.oirpwarszawa.pl/telefoniczna-pomoc-prawna-pro-bono -dla- uchodzcow-z -ukrainy-

izba-warszawska-mobilizes-special-lines / 

Помощь можно получить, между прочим, в Украинском доме в Варшаве 

- https://ukrainskidom.pl/ или в Беларуском доме https://belaruskidom.eu/pl/ 
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