
Матеріал підготовлений у співпраці з Migrant Info Point

Передбачено в ньому також спеціальні рішення для іноземців в Польщі.

Рішення  про інвалідність або рішення  про ступінь інвалідності, видані на певний термін
і термін дії якого:

1) сплинув за  90 днів до дня набрання чинності цим Законом, за умови складення в цей строк 
чергової заяви про винесення рішення, залишається в силі до закінчення  60 днів з дня 
скасування стану епідемічної небезпеки/епідемії;
2) спливає  після  дня набрання чинності цим Законом,  діє до закінчення  60 днів з дня скасування 
стану епідемічної небезпеки/епідемії;

Договір оренди приміщення укладений до 31 березня 2020 року і термін дії якого 
завершується  до 30 червня 2020 р., підлягає автоматичному продовженню до 30 червня 2020 
року, на таких самих умовах. Продовження договору відбувається на підставі волевиявлення 
наймача  не пізніше дня закінчення терміну дії даного договору.  До 30 червня 2020 року 
власник  житла не може розірвати  договір оренди або змінити розмір орендної плати.

Пакет рішень, підготовлений урядом, 
покликаний захистити польську державу і 
громадян від наслідків кризи, викликаної 
пандемією коронавірусу. Закон набрав 
чинності 31 березня і базується  на п'яти 
положеннях:

АНТИКРИЗОВИЙ ЩИТ
Що це?

ВИБРАНІ ЗАПИСИ:

Захист робочих місць і безпека працівників,

Фінансова  підтримці підприємців,

Охорона здоров'я,

Зміцнення фінансової системи

Державні інвестиції
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термін добровільного повернення, який є  результатом прийняття рішення про 
зобов'язання до повернення (депортація),  продовжується  до закінчення  30 днів з моменту 
скасування стану епідемічної небезпеки/епідемії;

термін для того, щоб іноземець покинув територію Республіки Польща, у разі отримання 
остаточного рішення про відмову у наданні дозволу  на проживання, продовження візи або 
наданні міжнародного захисту, який настає в період епідемічної небезпеки/епідемії, 
продовжується до закінчення  30 днів з моменту скасування стану епідемічної 
небезпеки/епідемії;

іноземцям, які легально перебувають в Польщі і  працюють на підставі цивільно-правових 
договорів  (umowa zlecenia)  або працюють самі на себе (osoba  samozatrudniona) за  дотримання  
встановлених законом умов, належатиме право  на отримання  фінансової допомоги 
(świadczenie postojowe) (art. 15zq ust. 2) – винагороду  знижену не більше ніж на 50%, проте  не 
нижче   розміру  мінімальної заробітної плати, з урахуванням обсягу робочого часу (у розмірі  
близько 2 000 злотих). Передбачено  дофінансування  заробітної плати працівників - до 40% від 
середньомісячної заробітної плати та спрощення робочого часу - для компаній у скруті.

терміни  на оскарження, за недотримання  яких,  законом передбачені   негативні наслідки 
для сторін (наприклад, терміни на оскарження негативного рішення) не розпочинаються, а 
розпочаті,  підлягають призупиненню  до кінця терміну дії стану епідемічної небезпеки/епідемії 
(art. 15 zzr ust. 1, pkt. 3).

Приклад: якщо особа, отримала рішення про відмову у наданні дозволу на тимчасове 
проживання під час епідемії, із зазначенням того, що рішення може бути оскаржене  протягом 14 
днів – цей термін не спливає і  це означає, що особа  зможете подати апеляцію протягом 14 днів 
з моменту  припинення стану епідемічної небезпеки/епідемії.

Новий закон передбачає  конкретні заходи для іноземців, які перебувають у Польщі:

ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ

ЯК ПРОДОВЖИТИ ЛЕГАЛЬНУ РОБОТУ?
Термін дійсності Вашого:

дозволу на роботу
дозволу на сезонну роботу
дозволу на роботу на основі заяви
роботодавця 

спливає у період епідемічної загрози 
або стану епідемії?

Термін буде продовжений ‒ 
відповідно до законодавства ‒ до 
30 днів від дати відкликання 
останнього положення або стану.
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Ви є громадянином України і 
перебуваєте в Польщі у рамках 
безвізового руху – термін вашого 
легального перебування закінчується 
протягом терміну дії стану епідемічної 
загрози або епідемічного стану, а ви не 
маєте можливості повернутися до 
України?

ЯК ПРОДОВЖИТИ ЛЕГАЛЬНЕ ПЕРЕБУВАННЯ
Ви можете подати заяву на видання 
дозволу на тимчасове перебування 
після відновлення безпосереднього 
обслуговування відвідувачів 
воєводськими управліннями. 
Термін подання таких заяв буде 
продовжений до закінчення 30-го 
дня від моменту відміни того зі 
станів, який діяв останнім. Ваше 
перебування вважатиметься 
легальним за умови подання заяви 
протягом подовженого терміну.

Ви – громадянин держави-члена ЄС, 
Європейської асоціації вільної торгівлі 
(EFTA) або Швейцарської Конфедерації. 
Чи запровадження стану епідемії 
впливає на Ваші права стосовно 
перебування у Польщі?

ПЕРЕБУВАННЯ

Ні, хапровадження положення про 
епідемічну загрозу, а потіс стану 
епідемії, не впливає на Ваші права 
та права Вашої родини, пов'язані 
із перебуванням у Польщі. 

ЯК ПРОДОВЖИТИ ЛЕГАЛЬНЕ ПЕРЕБУВАННЯ
Термін Вашого легального 
перебування у Польщі на основі:

польської візи
дозволу на тимчасове проживання

спливає у період епідемічної загрози 
або стану епідемії? 

Ваше легальне перебування буде 
продовжене ‒ відповідно до 
законодавства ‒ до 30 днів від 
дати відкликання останнього 
положення або стану. 

ЯК ПРОДОВЖИТИ ЛЕГАЛЬНЕ ПЕРЕБУВАННЯ
Термін Вашого легального 
перебування у Польщі на основі:

польської візи
дозволу на тимчасове проживання

буде продовжений до 30 днів з моменту
відкликання стану епідемії або 
епідемічної загрози – чи Вам 
необхідно дотриматися яких-небудь 
формальностей?

Ні, Ваше легальне перебування 
буде продовжене відповідно до 
законодавства. Для цього не треба 
наклеювати у Ваш паспорт нову 
візу або видавати Вам новий 
документ (карту побиту).
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h�ps://www.udsc.gov.pl
Офіс у справах іноземців повідомить вас про всі наступні 
зміни в правовому статусі іноземців перебуваючих 
у Польщі - слідкуйте за подальшими повідомленнями.

Ви хочете подати документи на:
продовження польської візи 
(із літерою D) або Шенгенської візи 
(із літерою C)
одержання дозволу на тимчасове або 
постійне проживання, або на 
проживання у якості довготермінового 
резидента ЄС
продовження перебування у рамках 
безвізового руху (лише громадян 
Бразилії, Аргентини, Чилі, Гондурасу, 
Коста-Ріки, Нікарагуа, Сінгапуру та 
Уругваю)?

ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

Термін подання цих документів 
буде продовжений, якщо він 
збігатиметься із періодом, на який 
оголошено епідемічну загрозу або 
стан епідемії. Документи можна 
буде подати у Воєводські 
управління у період до 30 днів з 
моменту відкликання останнього 
положення або стану.

Ви перебуваєте в Польщі, маючи:
дозвіл на постійне проживання 
або дозвіл на проживання 
довготермінового резидента ЄС
статус біженця або додаткову охорону
дозвіл на допустиме проживання або 
з гуманітарних причин,

а термін дії Вашої карти побиту (або 
документа „дозвіл на допустиме 
проживання”) спливає у період, на який 
оголошено епідемічну загрозу або стан 
епідемії?

ПЕРЕБУВАННЯ

Ваше перебування й надалі буде 
легальне, оскільки ці дозволи 
безтермінові. 
Подайте прохання про видачу 
нової карти побиту після того, 
як в Управлінні буде відновлено 
обслуговування клієнтів у 
звичайному режимі.

h�ps://www.interwencjaprawna.pl/ulatwienia-dla-cudzoziemcow-na-czas-epidemii-propozycje-tarczy-antykryzysowej

h�ps://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:
h�ps://www.udsc.gov.pl/ru/эпидемия-коронавируса-‒-специальные


