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правової держави 
ul. Chopina 14/70, 20-023 Lublin                      
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Проект Центр Інформації для Іноземців співфінансується  
з Національної програми Фонду притулку, міграції  

та інтеграції, державного бюджету та бюджету Міста Люблін

Можливість працевлаштування
Наявність дозволу на тимчасове перебування 
у зв’язку із іншими обставинами не дає тобі 
права на легальне працевлаштування  
на території Польщі. 

Для того, щоб легально працювати,  
ти також повинен отримати дозвіл на роботу, 
хіба що такий не вимагається. 

ВАЖЛИВО!

Не всі випускники Польських 
університетів звільнені від обов’язку 
отримання дозволу на роботу.

Цей виняток стосується виключно 
випускників стаціонарної форми 
навчання у Польських університетах.

Термін дії дозволу
Дозвіл на тимчасове перебування  
у зв’язку із іншими обставинами  
можеш отримати на період:

  науки або професійного навчання,  
але не більше ніж на один рік;

  1 року – якщо ти є іноземцем,  
про якого мова у пунктах 3-5.
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Хто може отримати
Дозвіл на тимчасове перебування у зв’язку  
із іншими обставинами можеш отримати, між 
іншим, якщо:

1  маєш намір почати або продовжити науку 
на території Польщі, або

2  маєш намір почати або продовжити 
професійне навчання на території РП, або

3  ти є випускником Польського навчального 
закладу та шукаєш в Польщі роботу, або 

4  твоє перебування на території Польщі 
необхідне з огляду на дотримання права 
на сімейне життя або прав дитини, навіть 
незважаючи на те, що ти перебуваєш  
на території Польщі нелегально, або

5  доведеш, що існують інші обставини,  
які вимагають твого перебування  
на території Польщі.

Необхідні документи
Для того, щоб отримати дозвіл на тимчасове 
перебування у зв’язку із іншими обставинами, слід:

  підтвердити, що маєш достатні фінансові ресурси 
для покриття витрат на навчання, прожиття  
та повернення до країни походження*;

  підтвердити, що маєш забезпечене  
на території Польщі місце проживання**.

  підтвердити, що маєш джерело стабільного  
та регулярного доходу, достатнього для покриття 
витрат на твоє проживання та членів сім’ї,  
що знаходяться на твоєму утриманні*;

  підтвердити, що маєш забезпечене  
на території Польщі місце проживання**.

  мати диплом про закінчення Польського 
навчального закладу;

  підтвердити, що маєш джерело стабільного  
та регулярного доходу, достатнього для покриття 
витрат на твоє проживання та членів сім’ї,  
що знаходяться на твоєму утриманні*;

  підтвердити, що маєш забезпечене  
на території Польщі місце проживання**.

  підтвердити, що маєш джерело стабільного та 
регулярного доходу, достатнього для покриття 
витрат на твоє проживання та членів сім’ї, що 
знаходяться на твоєму утриманні*;

  підтвердити, що маєш забезпечене на території 
Польщі місце проживання**;

  надати інші документи, що підтверджують наявність 
обставин зазначених у заяві на отримання дозволу 
на перебування.

* Якщо ти самостійно перебуваєш у 
Польщі, то мінімальна сума, яку необ-
хідно мати на утримання це 635 PLN на 
місяць. Якщо ж ти перебуваєш у Польщі 
разом із родиною, що залишається на 
твоєму утриманні – на кожного члена 
сім’ї необхідно щомісячно мати що най-
менше 515 PLN.

** Достатньо буде надати підтвер-
дження прописки, або договір оренди 
житла/кімнати, або заяву власника 
квартири про оренду.

Крім цього, у кожному 
випадку необхідно мати:

  дійсний проїзний 
документ; 

 4 актуальні фотографії;

  дійсне медичне 
страхування.

  Якщо твій страховий поліс 
виставлений іншою мовою  
ніж польська - слід перекласти 
його у присяжного  
перекладача.


