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Чи необхідно підтверджувати статус інвалідності в Польщі?

Так. Наразі польські комісії МСЕК, не маючи конкретних законодавчих рішень, видають громадянам України рішення про 
встановлення інвалідності та ступінь втрати працездатності за тими ж правилами, що й особам з польським громадянством.
У цьому контексті рішення про інвалідність або її ступінь завжди видається за заявою, яка подається до повітової комісії 
про встановлення інвалідності за місцем проживання.
Перед подачею заяви необхідно отримати номер PESEL – слід зауважити, що цей номер має ключове значення у всіх 
питаннях, пов’язаних із лікуванням, станом здоров’ям тощо. Документи про стан здоров’я, складені іншою мовою, ніж 
польська, має бути перекладено присяжним перекладачем.

Чи є особливості для людей з інвалідністю у легалізації свого перебування?

Немає спеціальних, окремих правил для для біженців(-ок) з інвалідністю 
з України щодо легалізації їх перебування в Польщі. У Законі про допомогу 
громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави 
(так званий Спецзакон: https://bit.ly/3ExgyKx) вказуються певні пільги для 
людей з інвалідністю, наприклад, при отриманні номера PESEL: якщо особа 
у зв'язку з інвалідністю не може особисто подати заяву або відбитки пальців 
за місцем знаходження управління, надається можливість зробити це за місцем 
проживання такої особи (ст. 4 абз. 2 та ст. 8 Спецзакону). 
Крім того, соціальна допомога, яка надається лише особам з інвалідністю, 
стосується, наприклад, спеціалізованого транспорту, зокрема до місця 
проживання чи харчування або між ними (ст. 12 абз.1 п.4).

Легальне перебування на території Польщі. 
Громадяни України, а також їх чоловіки (дружини), які внаслідок 
російської агресії покинули свою Батьківщину, можуть 
перебувати на території Польщі легально впродовж 18 місяців. 
Це стосується осіб, які прибули до Польщі безпосередньо 
з України після 24 лютого 2022 р. і хочуть залишитися у Польщі.

Детальна інформація та оновлення –на на офіційному сайті 
для людей, які виїхали в Польщу з України: 
https://www.gov.pl/web/ua/Lehalne-perebuvannya-v-Polshchi 
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Важливо! Для отримання допомоги за програмою підтримки 
громадянам України з інвалідністю (https://bit.ly/3CNVdve) 
встановлені такі критерії:
• ваше перебування на території Республіки Польща 

вважається законним відповідно до ст. 2 пункт 1 Закону про 
допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним 
конфліктом на території України,

• у вас є документ, що підтверджує 1-й або 2-й ступінь 
інвалідності, виданий за українською системою 
підтвердження інвалідності, а за відсутності цього документу 

• заява  про його наявність. 

Детальний опис програми – 
Program – State Fund for the Rehabilitation of the Disabled 
(https://www.pfron.org.pl/) 
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Державна медична допомога в Польщі

Громадянин(-ка) України з інвалідністю, який/яка:
• в’їхали  в Польщу легально
• в’їхали у період від 24 лютого 2022 року у зв’язку зі збройним конфліктом 
в Україні та
• заявляє про намір залишитись у Польщі

має право до такої самої медичної допомоги на території Польщі і у 
такому самому об’ємі як громадяни Польщі, за винятком:
• санаторного лікування та реабілітації
• призначення лікарських засобів в рамках програм політики охорони 
здоров’я міністра відповідального за охорону здоров’я.

Ви також може користуватись програмами, фінансованими:
• Державним фондом реабілітації осіб з інвалідністю (PFRON). 
   (Наприклад, за програмою «Допомога громадянам України з інвалідністю» 
    надається допомога з фінансування  необхідного власного внеску на придбання 
    або ремонт медичних виробів, які видаються на замовлення.
• Фондом Солідарності.
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Більше інформації про програми для людей 
з інвалідністю – за посиланням на 
Юридичному порталі для біженців з України: 
https://bit.ly/3T8f5P2. 

Щоб отримати безкоштовну медичну 
допомогу в Польщі, телефонуйте на 
безкоштовну цілодобову 
гарячу лінію: 800 190 590. 
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5 Яку соціальну допомогу можуть отримати люди з інвалідністю в Польщі?

Особи з інвалідністю, які легально перебувають на території 
Польщі зможуть скористатися з допомоги пропонованої 
в рамках коштів Фонду Солідарності (FS) та коштів в рамках 
Державного Фонду Реабілітації осіб з Інвалідністю (PFRON).
Для осіб з інвалідністю, які дісталися на територію Польщі 
відповідним пунктом контакту є Повітовий Центр Допомоги 
родині.
Деталі – на сайті для громадян України:
https://bit.ly/3CMAQ1q 
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6 Працевлаштування в Польщі

Якщо ви є громадянином(-кою) України і легально в’їхали в Польщу 
з 24 лютого 2022 року, ви можете працювати і Вам не потрібно отримувати 
дозвіл на роботу для іноземця. Усі формальності, пов’язані з вашим 
легальним працевлаштуванням, несе роботодавець 
(деатальніше – https://www.gov.pl/web/ua/Lehalna-robota-v-Polshchi) 

Роботодавець, приймаючи на роботу особу з інвалідністю, може 
звернутися за дофінансуванням до PFRON.
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Можливості підтримки

1) Безкоштовна правова допомога для людей 
з інвалідністю в Польщі

Люди з інвалідністю можуть скористатись 
правовою допомогою:
• стаціонарно, тобто в пункті безоплатної 
допомоги
• у зручному для них місці
• в іншій формі (телефон, Skype) 

Детальна інформація – на сайті Міністерства 
Юстиції Польщі: https://bit.ly/3ClfrLv, 
зокрема у розділі про правову допомогу 
https://bit.ly/3VbLGFz.

2) Центри УВКБ ООН
УВКБ ООН та ЮНІСЕФ спільно з національною владою та партнерами 
з громадянського суспільства створили Блакитні точки (Blue Dots) в 
Польщі. Вони точки пропонують безпечні місця, негайну підтримку та 
послуги всім особам, жінкам, чоловікам і дітям, які вимушені були 
залишити Україну. Доступні послуги: 
• Інформація та конфіденційна індивідуальна консультація щодо 
послуг, доступних у Польщі
• Емоційна підтримка та консультування
• Підтримка дітей та сімей
• Безпечний простір для гри дітей
• Місце для відпочинку та відчуття безпеки
• Підтримка з юридичних питань
Усі послуги та підтримка, які надають постачальники послуг 
у Blue Dots, є безкоштовними.
Контактна інформація (телефони, розклад роботи, адреси у різних 
містах) – на сайті УВКБ ООН у Польщі https://bit.ly/3ExtWOM.

 3) Додаткова підтримка, яка надається неурядовими організаціями
• Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja – дитячий навчально-реабілітаційний центр 
(м. Краків). З питаннями та уточненнями, а також щодо запису можна звертатися на електронну пошту 
topografow11.nsps@gmail.com. Більше деталей – в публікації Фундації https://bit.ly/3CO1iry)

• Центр допомоги біженцям з інвалідністю Фонду Авалон – це ініціатива, в рамках якої ми даємо 
можливість біженцям з обмеженими можливостями та хронічно хворим організувати збір коштів від 
донорів у рамках субрахунку та скористання з безкоштовної реабілітації в центрi активної реабілітації 
Avalon Active.

Фонд також надає безкоштовні поради та консультації з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 16.00 
3 мовами: польською, українською та російською за телефоном        790 688 222. 
https://www.fundacjaavalon.pl/programy/dla_ukrainy.html 

• Fundacja Życie Pełne Możliwości – допомагає людям з інвалідністю отримати кошти на інвалідні візки та 
інше реабілітаційне обладнання. Є можливість отримати інвалідний візок безкоштовно. Допомагає з 
документами. 
Щоб отримати фінансування, потрібно мати документально підтверджену інвалідність або хронічне 
захворювання, легально перебувати в Польщі та підтвердити перетин кордону після 24 лютого. 
Розмовляють українською.          Тел. +48 571 242 427.



ПСИХОЛОГІЧНА ТА ПРАВОВА
ДОПОМОГА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Можливості підтримки

1) Безкоштовна правова допомога для людей 
з інвалідністю в Польщі

Люди з інвалідністю можуть скористатись 
правовою допомогою:
• стаціонарно, тобто в пункті безоплатної 
допомоги
• у зручному для них місці
• в іншій формі (телефон, Skype) 

Детальна інформація – на сайті Міністерства 
Юстиції Польщі: https://bit.ly/3ClfrLv, 
зокрема у розділі про правову допомогу 
https://bit.ly/3VbLGFz.

2) Центри УВКБ ООН
УВКБ ООН та ЮНІСЕФ спільно з національною владою та партнерами 
з громадянського суспільства створили Блакитні точки (Blue Dots) в 
Польщі. Вони точки пропонують безпечні місця, негайну підтримку та 
послуги всім особам, жінкам, чоловікам і дітям, які вимушені були 
залишити Україну. Доступні послуги: 
• Інформація та конфіденційна індивідуальна консультація щодо 
послуг, доступних у Польщі
• Емоційна підтримка та консультування
• Підтримка дітей та сімей
• Безпечний простір для гри дітей
• Місце для відпочинку та відчуття безпеки
• Підтримка з юридичних питань
Усі послуги та підтримка, які надають постачальники послуг 
у Blue Dots, є безкоштовними.
Контактна інформація (телефони, розклад роботи, адреси у різних 
містах) – на сайті УВКБ ООН у Польщі https://bit.ly/3ExtWOM.

 3) Додаткова підтримка, яка надається неурядовими організаціями
• Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja – дитячий навчально-реабілітаційний центр 
(м. Краків). З питаннями та уточненнями, а також щодо запису можна звертатися на електронну пошту 
topografow11.nsps@gmail.com. Більше деталей – в публікації Фундації https://bit.ly/3CO1iry)

• Центр допомоги біженцям з інвалідністю Фонду Авалон – це ініціатива, в рамках якої ми даємо 
можливість біженцям з обмеженими можливостями та хронічно хворим організувати збір коштів від 
донорів у рамках субрахунку та скористання з безкоштовної реабілітації в центрi активної реабілітації 
Avalon Active.

Фонд також надає безкоштовні поради та консультації з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 16.00 
3 мовами: польською, українською та російською за телефоном        790 688 222. 
https://www.fundacjaavalon.pl/programy/dla_ukrainy.html 

• Fundacja Życie Pełne Możliwości – допомагає людям з інвалідністю отримати кошти на інвалідні візки та 
інше реабілітаційне обладнання. Є можливість отримати інвалідний візок безкоштовно. Допомагає з 
документами. 
Щоб отримати фінансування, потрібно мати документально підтверджену інвалідність або хронічне 
захворювання, легально перебувати в Польщі та підтвердити перетин кордону після 24 лютого. 
Розмовляють українською.          Тел. +48 571 242 427.

+38 050 224-72-36

Можливості підтримки (продовження)



ПСИХОЛОГІЧНА ТА ПРАВОВА
ДОПОМОГА
ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

+38 050 224-72-36

Психологічна та правова допомога для людей з інвалідністю в умовах воєнного стану.
В Україні діє онлайнова лінія допомоги «Психологічна та правова допомога для людей з інвалідністю в умовах воєнного стану»,  
на яку можна звернутись як з України, так і з-закордону.
 
Хто може отримати психологічну та правову допомогу?
Люди з інвалідністю та їх опікуни(-ки), які знаходяться закордоном чи в Україні. 
Допомога може надаватись як дорослим, так і за потреби дітям.

Яку допомогу можна отримати?
 • Індивідуальні психологічні онлайнові консультації;
 • приєднатись до психотерапевтичних онлайнових груп підтримки, де люди 

зі схожими проблемами діляться своїм досвідом та зі спеціалістами(-ками) знаходять 
шляхи їх подолання;

 • консультації з правових питань, які виникають на території України та закордоном 
щодо соціальних гарантій для людей з інвалідністю.

Як звернутись за допомогою?
заповнити онлайн-форму: https://bit.ly/36ZxDPd  
після чого з вами зв’яжеться оператор 
у обраний вами спосіб;

зателефонувати або написати за ном.тел.: 

(також у Viber, Telegram, WhatsApp).
+38050 224-72-36
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+38 050 224-72-36

Щиро дякуємо колежанкам та колегам за допомогу у пошуку матеріалів 
та підготовці інфографіки.

Цей матеріал підготовлений командою ГО "Вектор прав людини" 
у межах проєкту «Гаряча лінія допомоги для людей з інвалідністю 
в умовах воєнного стану», що реалізується ГО «Вектор прав людини» 
у співпраці з ГО «Боротьба за права» за підтримки проєкту «Права 
людини для України», який впроваджується Програмою розвитку ООН 
в Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії 
протягом 2019—2023 роках. 

Подяка

Думки, висновки чи рекомендації належать авторам(-кам) цього матеріалу і не обов'язково відображають погляди 
Міністерства закордонних справ Данії, Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй чи інших агенцій ООН.


