
129

Юридичний науковий електронний журнал
♦

УДК 341.9

DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-7/27

ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ГРОМАДЯН РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ТА УКРАЇНИ 
В АСПЕКТІ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

LEGAL AND SOCIAL GUARANTEES OF CITIZENS OF THE REPUBLIC OF POLAND 
AND UKRAINE IN THE ASPECT OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Корнєва П.М., к. ю. н.,
старший викладач кафедри міжнародного приватного права  

та порівняльного правознавства
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Стаття присвячена дослідженню актуальних на сьогодні питань взаємного закріплення на нормативно-правовому рівні спеціальних 
правових та соціальних гарантій Республікою Польща та Україною для громадян обох країн. Автор звертає увагу, що особливу підтримку 
нашій державі під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації надала та продовжує надавати Республіка Польща. Зокрема, 
на правовому рівні закріплені права та можливості для громадян України на рівні із польськими громадянами шляхом прийняття спеці-
ального Закону Республіки Польща – «Про допомогу громадянам України у звʼязку із збройним конфліктом на території цієї країни» від 
12 березня 2022 року. Серед іншого нашим громадянам гарантується на території Республіки Польща право на працевлаштування, на 
провадження підприємницької діяльності, на медичне обслуговування та соціальний захист тощо.

З урахуванням принципу взаємності та на знак вдячності польському народу за солідарність і підтримку України в умовах повномасш-
табної збройної агресії Російської Федерації з метою лібералізувати умови перебування, встановлення додаткових правових та соціаль-
них гарантій для громадян Республіки Польща на території України 11 липня цього року Президентом України внесено до Верховної Ради 
України проект Закону про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на терито-
рії України, № 7550. Вказаний нормативно-правовий у разі його прийняття буде передбачати можливість працевлаштування громадян 
Республіки Польща без дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, право на соціальний захист, на провадження 
господарської діяльності на тих самих умовах, що і громадяни України, тощо.

Не зважаючи на певні недоліки юридичної техніки та окремі суперечності, в цілому прийняття цього закону є актуальним та важливим 
для лібералізації нашої держави, її інтеграції в європейську спільноту.

Ключові слова: право на соціальний захист, право на медичну допомогу, принцип взаємності, лібералізація, європейська інтеграція.

The article is devoted to the research of today’s relevant issues of mutual consolidation at the regulatory and legal level of special legal 
and social guarantees by the Republic of Poland and Ukraine for citizens of both countries. The author draws attention to the fact that the Republic 
of Poland provided and continues to provide special support to our state during the full-scale invasion of the Russian Federation. In particular, 
at the legal level, the rights and opportunities for citizens of Ukraine on the same level as Polish citizens have been established through 
the adoption of a special Law of the Republic of Poland – «On assistance to citizens of Ukraine in connection with the armed conflict on 
the territory of this country» dated March 12, 2022. Among other things, our citizens are guaranteed on the territory of the Republic of Poland 
the right to employment, to conduct business activities, to medical care and social protection, etc.

Taking into account the principle of reciprocity and as a sign of gratitude to the Polish people for their solidarity and support of Ukraine in 
the face of full-scale armed aggression by the Russian Federation in order to liberalize the conditions of stay, the establishment of additional legal 
and social guarantees for citizens of the Republic of Poland on the territory of Ukraine was introduced by the President of Ukraine to the Supreme 
Court on July 11 of this year Draft Law of the Council of Ukraine on the establishment of legal and social guarantees for citizens of the Republic 
of Poland residing in Ukraine, No. 7550. The specified normative legal act, in the case of its adoption, will provide for the possibility of employment 
of citizens of the Republic of Poland without a permit to use the labor of foreigners and stateless persons, the right to social protection, to conduct 
economic activities on the same terms as citizens of Ukraine, etc.

Regardless of certain shortcomings of the legal technique and individual contradictions, in general, the adoption of this law is relevant 
and important for the liberalization of our state, its integration into the European community.

Key words: the right to social protection, the right to medical care, the principle of reciprocity, liberalization, European integration.

Агресивне  вторгнення  Російської  Федерації  на  тери-
торію України 24 лютого 2022 року суттєво вплинуло не 
тільки  на  політичну  та  економічну  ситуацію  всередині 
країни,  а й  змінило положення нашої держави та право-
вий  статус  наших  громадян  за  кордоном. Особливу  під-
тримку наша країни  отримала  та  продовжує  отримувати 
від Польської Республіки, у тому числі й в площині при-
ватно-правових відносин за участі громадян України. Так, 
ще 12 березня цього року Президент Республіки Польща 
підписав  Закон  «Про  допомогу  громадянам  України 
у звʼязку із збройним конфліктом на території цієї країни», 
який передбачив, зокрема, правила доручення роботи гро-
мадянам України, які легально перебувають на території 
Республіки Польща; деякі права громадян України, пере-
бування яких на території Республіки Польща вважається 
легальним,  як  то  можливість  здійснення  господарської 
діяльності на тих самих умовах, що і громадяни Польщі, 
доступ до охорони здоровʼя, доступ до соціального забез-
печення, доступ до шкіл, дитячих садків, ясел тощо [1].

У свою чергу 11 липня 2022 року до Верховної Ради 
України Президентом України внесено проект Закону про 
встановлення  правових  та  соціальних  гарантій  для  гро-

мадян Республіки Польща,  які  перебувають на  території 
України, № 7550 [2].

Таким чином, як в Республіці Польща, так і в Україні 
закріплюється спеціальний правовий статус для громадян 
обох  держав,  передбачаються  особливі  правові  та  соці-
альні  гарантії,  дослідження  яких  в  контексті  міжнарод-
ного приватного права є напрочуд актуальною, особливо 
враховуючи  той  факт,  що  вказані  питання  не  підлягали 
дослідженню на монографічному рівні.

У першу чергу, проведемо дослідження особливостей 
правового статусу громадян України, які легально пере-
бувають в Республіці Польща, відповідно до вищевказа-
ного закону.

Одним із важливих аспектів правового статусу грома-
дян України в Республіці Польща, який був врегульований 
законом від 12 березня 2022 року, стало закріплення права 
громадян України на провадження підприємницької діяль-
ності  на  таких  самих  засадах,  як  і  польські  громадяни. 
Так,  в  статті  23  передбачається,  що  громадяни України, 
перебування  яких  на  території  Республіки  Польща  вва-
жається законним, можуть розпочати та здійснювати під-
приємницьку діяльність на території Республіки Польща 
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на  тих  же  умовах,  що  й  громадяни  Польщі,  за  умови 
отримання громадянином України персонального номера 
PESEL [3].

Окрім права на заняття підприємницькою діяльністю, 
українці отримали право працювати на території Польщі 
без отримання спеціального дозволу. Роботодавець, який 
працевлаштовує громадянина України, лише зобов’язаний 
повідомити  про  це Повітове Управління  зайнятості,  від-
повідний  за  місцем  реєстрації  або  місцем  проживання 
суб’єкта  протягом  14  днів,  починаючи  з  дня  початку 
роботи  іноземця  [4].  Слід  відзначити,  що  Закон  від 
12 березня 2022 року передбачає спеціальні правила пра-
цевлаштування для лікарів та стоматологів з України, які 
є громадянами України та отримали освіту не в країні, що 
є членом Європейського Союзу. Такі особи мають право, 
починаючи  з  24  лютого  2022  року,  протягом  18  місяців 
отримати дозвіл та умовне право на виконання лікарської 
чи стоматологічної практики в Польщі [4].

Крім  того,  за  громадянами  України  в  Республіці 
Польща закріплено право отримати медичну допомогу, що 
надається  на  території  Республіки Польща. Йдеться  про 
види  медичної  допомоги,  що  надається  на  таких  самих 
засадах та в обсязі, як громадянам Республіки Польща, які 
мають обовʼязкове або добровільне медичне страхування. 
Проте,  це  не  стосується  санітарно-курортного  лікування 
та курортної реабілітації,  а  також медичних виробів, що 
видаються громадянам Польщі, які мають медичне стра-
хування у рамках програми охорони здоров’я, що коорди-
нується відповідним міністром охорони здоров’я [5].

Враховуючи  таке  лояльне  ставлення  Республіки 
Польща  до  наших  громадян  у  цей  складний  історичний 
період, таку безпрецедентну підтримку, Президент Укра-
їни прийняв рішення внести до Верховної Ради України 
законопроект,  який  спрямований на  вдосконалення умов 
проживання  громадян  Республіки  Польща  на  території 
України, встановлення для них нових правових та соціаль-
них гарантій. У пояснювальній записці до проекту Закону 
про  встановлення  правових  та  соціальних  гарантій  для 
громадян Республіки Польща, які перебувають на терито-
рії України, № 7550 зауважується, що він вноситься у від-
повідь на прийняття у Республіці Польща вищевказаного 
закону  «Про  допомогу  громадянам  України  у  звʼязку  із 
збройним конфліктом на території цієї країни» [6]. У пре-
амбулі самого законопроекту також зазначається, що цей 
Закон  приймається  з  урахуванням  принципу  взаємності 
та  на  знак  вдячності  польському  народу  за  солідарність 
і підтримку України в умовах повномасштабної збройної 
агресії Російської Федерації з метою лібералізувати умови 
перебування, встановлення додаткових правових та соці-
альних гарантій для громадян Республіки Польща на тери-
торії України [2].

Проектом  Закону  № 7550  пропонується  закріпити 
наступні  права  громадян  Республіки  Польща  під  час  їх 
перебування на території України:

–  працевлаштування  без  дозволу  на  застосування 
праці іноземців та осіб без громадянства;

–  державну  реєстрацію  як  платників  податків 
та  отримання  реєстраційного  номера  облікової  картки 
платника податків відповідно до законодавства України;

–  соціальний  захист,  що  включає  право  на  забез-
печення  у  разі  повної,  часткової  або  тимчасової  втрати 
працездатності,  втрати  годувальника,  безробіття  за неза-
лежних  від  них  обставин  відповідно  до  законодавства 
та міжнародних договорів України;

–  провадження  господарської  діяльності  на  тих 
самих умовах, що і громадяни України;

–  здобуття  освіти  на  рівні  з  громадянами  України, 
у тому числі за рахунок коштів державного та місцевого 
бюджету;

–  соціальні виплати згідно із законодавством України 
на умовах, визначених цим Законом;

–  отримання допомоги з Фонду соціального захисту 
осіб з інвалідністю на тих самих умовах, що і громадяни 
України;

–  медичне обслуговування на тих самих умовах, що 
і громадяни України [2].

Слід  відзначити,  що  вказаний  законопроект  є  дуже 
актуальним,  його  прийняття  сприятиме  укріпленню  вза-
ємовідносин  між  Україною  та  Республікою  Польщею, 
спростить умови перебування в Україні громадян Польщі, 
закріпить додаткові права та гарантії для них.

У  той  саме  час,  варто  погодитися  із  зауваженнями, 
висловленими відносно законопроекту Головним науково-
експертним управлінням Апарата Верховної Ради України.

Спеціалістами  управління  звертається  увага  на  тому 
факті,  що  окрім  народу  Польщі  допомогу  Україні  нада-
ють  також  багато  інших  держав,  що  обумовлює  необ-
хідність  встановлення відповідних прав  і  гарантій й для 
них. При цьому,  в  разі прийняття окремих  законодавчих 
актів щодо правового  статусу  громадян кожної держави, 
яка  здійснює  підтримку  народу України  у  цей  складний 
період,  це  призведе  до  порушення  принципу  стислості 
та  економічності  законодавства.  Тому,  пропонується 
в  майбутньому  прийняття  відповідного  закону,  яким 
передбачити  універсальний  механізм  надання  спеціаль-
них гарантій громадянам іноземних держав, які підтриму-
ють Україну [7].

Слушним є зауваження й щодо необхідності внесення 
змін  до  Законів  України  «Про  загальнообов’язкове  дер-
жавне соціальне страхування», «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування на випадок безробіття», 
«Про  загальнообов’язкове  державне  пенсійне  страху-
вання», «Про державну соціальну допомогу особам, які не 
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», «Про 
основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Укра-
їні»,  «Про  реабілітацію  осіб  з  інвалідністю  в  Україні», 
«Про основи соціальної  захищеності осіб з  інвалідністю 
в  Україні»,  «Про  державну  соціальну  допомогу  особам 
з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про 
зайнятість  населення»  з  метою  забезпечення  реалізації 
права на соціальний захист, яким пропонується наділити 
громадян Республіки Польща [7].

Важливим також є  зауваження щодо відносно нетри-
валого  строку  дії  спеціального  правового  статусу  для 
громадян Республіки Польща, який передбачається зако-
нопроектом та становить 18 місяців [7]. Погоджуючись із 
спеціалістами  Головного  науково-експертним  управлін-
ням Апарата Верховної  Ради України,  вважаємо  доціль-
ним зробити його більш тривалим.

Висновки. В якості короткого підсумку необхідно від-
значити  наступне.  Повномасштабне  воєнне  вторгнення 
Російської  Федерації  прискорило  інтеграцію  України 
у світову цивілізовану спільноту, громадяни України в різ-
них країнах світу отримують особливий правовий статус, 
соціальні  гарантії,  часто  прирівняні  до  громадян  таких 
держав. Особливу підтримку нашій державі надає Респу-
бліка Польща. У результаті прийняття Закону Республіки 
Польща «Про допомогу громадянам України у звʼязку  із 
збройним  конфліктом  на  території  цієї  країни»,  нашим 
громадянам надані гарантії у сфері соціальної допомоги, 
медицини,  отримання  освіти  тощо. Своєчасним  та  акту-
альним  стало  внесення Президентом України  до  Верхо-
вної Ради України проекту Закону, який спрямований на 
забезпечення принципу взаємності  та висловлення вдяч-
ності  польському  народу  за  солідарність  та  підтримку 
України. У той саме час вказаний законопроект підлягає 
доопрацюванню, у першу чергу, варто розглянути питання 
про  запровадження  відповідних  прав  та  гарантій  й  для 
громадян  інших держав,  які  сьогодні підтримують нашу 
країну в умовах повномасштабної збройної агресії Росій-
ської Федерації. Такий крок зробить нашу державу більш 
ліберальною та лояльною для іноземців.
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