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UKRAINIANS WHO ENTERED POLAND BEFORE 
2022 FEBRUARY 24

If a Ukrainian citizen (or foreigner from the territory of Ukraine) entered Poland before February 24, 
they are allowed to stay in Poland until the end of the year. Is that right?
 
That’s right. If the last day of the period of stay of a citizen of Ukraine in the territory of Poland, based on a 
national visa, temporary residence permit, residence cards, etc., falls within the period from 24 February 
2022 onwards, the period of stay based on those documents and the period of validity of those documents 
shall be extended by law until 31 December 2022.

UKRAINIANS WHO ENTERED POLAND FROM 
OTHER COUNTRIES (NOT DIRECTLY FROM UKRAINE)

If Ukrainians are now entering the territory of Poland from other countries, does a Law on Assistance 
to Ukrainian Citizens in Connection with an Armed Conflict in the Territory of Ukraine  apply to them?
 
Yes, in accordance with the amendments to a Law on Assistance to Ukrainian Citizens in Connection with 
an Armed Conflict in the Territory of Ukraine that were introduced on March 26, 2022 the Law also applies to 
Ukrainians entering Poland from other countries other than Ukraine (not only to those who came directly 
from Ukraine as it was before).

REFUGEE STATUS VS RETURNING TO UKRAINE

Can obtaining refugee status in Poland lead to difficulties in returning to Ukraine after the war?
 
Refugee status provides the foreigner for certain obligations, among others an obligation to inform the 
Office for Foreigners about their will to return to the country. 

However, we want to emphasize that due to the new Law on Assistance to Ukrainian Citizens in Connection 
with an Armed Conflict in the Territory of Ukraine, it is not necessary to obtain refugee status to be eligible 
for benefits for Ukrainians fleeing war.
In this case there should be also no restrictions on returning to Ukraine (according to the information 
provided by the Office for Foreigners). However, one should remember that, at this point, the departure of 
the Ukrainian citizen from Poland for more than a month will deprive them of the right to legal residence in 
Poland resulting from the new Law (regardless of whether they have refugee status).



Must Ukrainian citizens fleeing the war obtain refugee status to benefit from procedural 
simplifications? 
 
No, they are not obliged to do so. The situation of such persons is regulated in Poland by the Law 
on Assistance to Ukrainian Citizens in Connection with an Armed Conflict in the Territory of Ukraine. 
According to it, all that is needed is to register upon arrival in Poland or apply to any municipal 
office no later than 60 days after arrival in Poland and obtain a PESEL (Polish acronym for „Universal 
Electronic System for Registration of the Population”) number.

How should a Ukrainian citizen register if they want to work and benefit from health care, 
daycare, etc.?
 
If the Ukrainian citizen, on entering Poland, was not registered by the Commander of the Border Guard 
checkpoint during border control, they will have to submit an application in any municipality no later 
than 60 days after arriving in Poland. Refugee status will not be required to take up employment or 
receive public benefits under the provisions of the act.

The above-mentioned Law on Assistance to Ukrainian Citizens in Connection with an Armed Conflict 
in the Territory of Ukraine provides for assigning PESEL numbers to Ukrainians. Applications on 
this matter should be submitted from 16 March 2022 in any municipality office. Consequently, the 
Ukrainian citizen will be able to use Polish public services (receive social assistance and medical care, 
take up education or establish a business).

The entire procedure of obtaining a PESEL number and a search tool allowing you to find the address 
of a municipal office closest to your location is available here: https://www.gov.pl/web/gov/otrymay-
nomer-PESEL-ta-dovirenyy-prof il-posluha-dlya-hromadyan-Ukrayiny-u-zvyazku-zi-zbroynym-
konfliktom-na-terytoriyi-tsiyeyi-krayiny. The whole content is in Ukrainian. 

EXPIRED, INVALID, DAMAGED OR LOST 
DOCUMENTS CONFIRMING IDENTITY

Is it mandatory to have a valid Ukrainian passport to stay in Poland and benefit from the rights granted 
to Ukrainian citizens fleeing the war?
 
No, it is not obligatory. To obtain a PESEL number (which allows access to Polish public services), one can 
also provide an expired document, and in the absence of any documents, a PESEL number may be obtained 
based on a mere statement. Any Ukrainian document confirming identity is recognised, regardless of 
whether it is valid, invalid or damaged.

ACCESS TO BENEFITS FOR UKRAINIAN CITIZENS 
FLEEING THE WAR



TEMPORARY RESIDENCE PERMIT FOR 
UKRAINIANS IN POLAND

Law on Assistance to Ukrainian Citizens in Connection with an Armed Conflict in the Territory of Ukraine has 
introduced aids for obtaining a temporary residence permit.
 
A citizen of Ukraine who has arrived in Poland directly from the territory of Ukraine after 24 February 2022 is 
granted a temporary residence permit upon request. It is granted for up to 3 years at a time.

In the procedure for granting the permit, officials take into account only whether the Ukrainian citizen 
actually falls under the provisions of the Law (i.e. whether they arrived directly from the territory of Ukraine 
and whether this occurred after 24 February this year) and whether there are no special obstacles to the 
issuance of such a permit (e.g. it is required for reasons of national defence or security).
 
The application for a temporary residence permit shall be submitted by the citizen of Ukraine no earlier than 
after nine months from the date of entry into the territory of Poland and no later than within 18 months from 
24 February 2022. An application submitted before the expiry of 9 months from the date of entry into Poland 
will not be considered.
 
A temporary residence permit is granted by the voivode competent for the place of stay of the Ukrainian 
citizen on the day the application is submitted.  A citizen of Ukraine who has been granted a temporary 
residence permit through the above-mentioned procedure is entitled to work in the territory of the Republic 
of Poland without a work permit.
 
In other respects, the current regulations apply.

CAR RE-REGISTRATION

Is it necessary to re-register cars that enter Poland after February 24, 2022?
 
At this moment, there is no need to re-register cars, as Ukrainians can drive in Poland on Ukrainian licence 
plates.

They can re-register them if they want to, of course. However, the general problem with re-registration of 
foreigners’ cars is that the old procedure is still in force, and it requires, among others, customs clearance for 
the car, a residence card and a visa – all of which, obviously, are extremely difficult to fulfil at the moment. 
We have found that the municipal office plans to introduce a new legislation that would regulate that topic 
concerning Ukrainians fleeing war.

We will keep monitoring the situation to determine when it will be introduced.

If the Ukrainian passport has expired, is it possible to get a new passport in Poland now?
 
Yes, it is possible. To renew a Ukrainian passport in Poland or to obtain a new document, one should submit 
a passport application to the appropriate Ukrainian consulate in Poland.



УКРАЇНЦІ, ЯКІ В’ЇХАЛИ ДО ПОЛЬЩІ РАНІШЕ, 
НІЖ 24.02.2022

Громадянин України (або іноземець), який в’їхав до Польщі з території України до 24 лютого 2022 
має право перебувати в Польщі до кінця 2022 року. Чи це так?
 
Це вірно. Якщо останній день періоду перебування громадянина України на території Польщі за 
національною візою, дозволом на тимчасове чи постійне проживання тощо припадає на період 
після 24 лютого 2022 року, термін перебування на підставі цих документів і строк дії цих документів 
продовжено законом до 31 грудня 2022 року.

УКРАЇНЦІ, ЯКІ ПРИБУЛИ ДО ПОЛЬЩІ З ІНШИХ 
КРАЇН (НЕ БЕЗПОСЕРЕДНЬО З УКРАЇНИ)

Якщо зараз українці в’їжджають на територію Польщі з інших країн, чи поширюється на них дія 
Закону “Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї 
держави”?
 
Так, відповідно до змін до Закону “Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом 
на території цієї держави”, які увійшли в дію 26 березня 2022 року, Закон також поширюється на 
українців, які в’їжджають до Польщі з інших країн (не тільки тим, хто приїхав до Польщі безпосередньо 
з України, як це було раніше).

СТАТУС БІЖЕНЦЯ І ПОВЕРНЕННЯ В УКРАЇНУ

Чи може отримання статусу біженця в Польщі спричинити труднощі з поверненням в Україну 
після війни?
 
Статус біженця передбачає обов’язок іноземця повідомити Управління у справах іноземців про своє 
бажання повернутися в країну. Слід також пам’ятати, що на даний момент виїзд громадянина України 
з Польщі більше ніж на місяць позбавить його права на легальне проживання в Польщі, що випливає 
із Закону.

Але хочемо наголосити, що не обов’язково отримувати статус біженця, щоб мати право на пільги для 
українців, які втікають від війни. У цьому випадку також не повинно бути обмежень щодо повернення 
в Україну (за інформацією Управління у справах іноземців).



Чи повинні громадяни України, які тікають від війни, отримати статус біженця, щоб 
скористатися процедурними спрощеннями?
 
Ні, це не обов’язково. Засади легалізаціх перебування таких осіб у Польщі регулюється Законом 
від 12 березня 2022 року  “Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом 
на території цієї держави”. Згідно з ним, все, що потрібно – це зареєструватися після прибуття до 
Польщі або звернутися до будь-якого міського управління (ґміни) не пізніше ніж через 60 днів 
після прибуття до Польщі та отримати номер PESEL (номер загальної системи електронного 
обліку населення). 

Як громадянину України зареєструватися, якщо він хоче працювати та отримувати медичну 
допомогу, записати дитину до дитячого садочку тощо?
 
Якщо громадянин України при в’їзді до Польщі не був зареєстрований під час прикордонного 
контролю, він повинен подати заяву в будь-якому міському управлінні (ґміні)не пізніше 60 
днів після прибуття до Польщі. Відповідно до положень Закону статус біженця не потрібен для 
працевлаштування чи отримання суспільних благ.

Цей Закон передбачає також присвоєння українцям номерів PESEL. Заяви необхідно подавати 
починаючи з 16 березня 2022 року до будь-якого міського управління (ґміни). Таким чином, 
громадянин України зможе користуватися польськими державними послугами (отримувати 
соціальну та медичну допомогу, навчатися чи відкривати бізнес).

Повна процедура отримання номера PESEL та пошукова система, що дозволяє знайти адресу 
найближчого муніципального управління, доступна за посиланням: https://www.gov.pl/web/
gov/otrymay-nomer-PESEL-ta-dovirenyy-profil-posluha-dlya-hromadyan-Ukrayiny-u-zvyazku-zi-
zbroynym-konfliktom-na-terytoriyi-tsiyeyi-krayiny. Сайт доступний українською мовою.

ПРОСТРОЧЕНІ, ПОШКОДЖЕНІ АБО ВТРАЧЕНІ 
ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ОСОБУ
Чи обов’язково треба мати дійсний український паспорт, щоб перебувати в Польщі та 
користуватися правами, наданими громадянам України, які тікають від війни?
 
Ні, це не обов’язково. Щоб отримати номер PESEL (який дозволяє отримати доступ до польських 
державних послуг), можна також надати прострочений документ, а за відсутності будь-яких документів 
номер PESEL можна отримати на основі простої заяви. Визнається будь-який український документ, 
що підтверджує особу, незалежно від того, дійсний він, недійсний чи пошкоджений.

ДОСТУП ДО ПІЛЬГ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, 
ЯКІ ВТІКАЮТЬ ВІД ВІЙНИ



ДОЗВІЛ НА ТИМЧАСОВЕ ПРОЖИВАННЯ 
УКРАЇНЦІВ У ПОЛЬЩІ

Законом від 12 березня 2022 року “Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом 
на території цієї держави” запроваджено допомогу для отримання дозволу на тимчасове проживання.
 
Громадянину України, який прибув до Польщі безпосередньо з території України після 24 лютого 2022 
року, надається дозвіл на тимчасове проживання за його заявою. Такий дозвіл надається єдноразово 
максимально на 3 роки.

При видачі дозволу враховується лише то, чи дійсно громадянин України підпадає під дію положень 
Закону (тобто чи прибув безпосередньо з території України та чи сталося це після 24 лютого 2022 року) 
та чи не ма особливих перешкод для видачі такого дозволу.
 
Заява про надання дозволу на тимчасове проживання подається громадянином України не раніше 
ніж через 9 місяців від дати в’їзду на територію Польщі та не пізніше 18 місяців рахуючи від 24 лютого 
2022 року. Заяви подані до закінчення строку 9 місяців від дати в’їзду до Польщі не розглядатимуться.
 
Дозвіл на тимчасове проживання надає воєвода відповідно до місця перебування громадянина 
України у день подання заяви. Громадянин України, який отримав дозвіл на тимчасове проживання 
згідно з вищезазначеною процедурою, має право працювати на території Польщі без дозволу на 
працю.
 
Всі аспекти, не передбачені Законом, регулюються згідно з чинним законодавством Польщі.

ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ АВТОМОБІЛЯ

Чи потрібна перереєстрація автомобілів, які в’їжджають до Польщі після 24.02.2022?
 
На даний момент перереєструвати авто не потрібно. Українці можуть їздити в Польщі на українських 
номерах.

Звісно,   маючи бажання, можна це зробити. Але варто мати на увазі, що процедура переоформлення 
автомобілів іноземців наразі не змінилася. Це означає, що вимагається розмитнення автомобіля, 
наявнїсть дозволу на проживання чи візи – що надзвичайно важко виконати в існуючій ситуації. Згідно 
з інформацїєю з міського управління, планується запровадження нового законодавства, яке буде 
регулювати це питання відносно українців, які тікають від війни.

Ми продовжимо слідкувати за ситуацією і публікувати інформацію о змінах по мірі їх надходження.

Якщо термін дії українського паспорта закінчився, чи можна отримати новий паспорт у Польщі?
 
Так. Щоб продовжити дію українського паспорта в Польщі або отримати новий документ, необхідно 
подати заяву на отримання паспорта у відповідне консульство України в Польщі.


