Інформація про правила подачі документів на отримання візи громадянами Білорусі
Інфармацыя датычна віз для грамадзян Рэспублікі Беларусь
Якщо ви громадянин Білорусі, який проживає в Україні, і внаслідок ситуації, що склалася в країні
вашого громадянства, ви хочете отримати візу, що дає право в'їзду до Польщі з гуманітарними
цілями, слідуйте наступним інструкціям:
−

−
−

−
−

зв’яжіться по телефону або електронною поштою з одним із польських консульств в Україні
(у Києві, Львові, Луцьку, Вінниці, Одесі чи Харкові) [деталі на
https://www.gov.pl/web/ukraina/jak-umowic-sie-na-spotkanie-w-konsulacie].
Консульство підкаже, куди можна подати заяву на отримання візи. Ви також можете
отримати інформацію з цього приводу в одному з Пунктів прийому візових анкет [деталі на
https://www.vfsglobal.com/Poland/Ukraine/];
ви зможете подати заяву на візу безпосередньо у консульстві або в одному з Пунктів
прийому візових анкет в Україні. Ви також зможете подати заяву на візу поштою (тобто
надіславши її поштою на вказану вам адресу);
при подачі заяви на візу вам потрібно буде пред'явити: заповнену та підписану заяву на
отримання національної візи з фотографією, дійсний паспорт, який виданий протягом
останніх 10 років і має дві порожні сторінки, а термін його дії закінчується не раніше ніж
через 3 місяці з моменту закінчення терміну дії візи, медичне страхування, дійсне протягом
періоду, на який ви хочете отримати візу та письмову декларацію щодо бажання отримати
візу до Польщі через ситуацію у вашій країні. Подаючи заяву, ви будете проінформовані про
те, коли і як ви зможете отримати паспорт;
після подачі заяви консульство розгляне її якомога швидше. Якщо рішення консула буде
позитивним, ви отримаєте національну візу з гуманітарними цілями, дійсну до 1 року;
віза повністю безкоштовна. Якщо ви подаєте заяву на отримання візи у Пункті прийому
візових анкет, ви заплатите плату за послуги, які надаються Пунктом прийому візових анкет,
що відповідає сумі 14 євро.

Якщо у вас є документи, які дозволяють вам працювати у Польщі, навчатися у Польщі або ви є
власником Карти Поляка, вам слід подати заяву на отримання візи згідно з однією з цих цілей. Ви
можете подати заяву відповідно до процедури, описаної вище.
Калі вы грамадзянін Беларусі і знаходзіцеся на Украіне, але з-за цяперашняй сітуацыі ў Беларусі
хочаце атрымаць візу, якая дае права на ўезд у Польшчу з гуманітарнымі мэтамі, вам неабходна:
− звязацца па тэлефоне альбо электроннай пошце з адным з консульстваў Польшчы на
Украіне (у Кіеве, Львове, Луцку, Вінніцы, Адэсе альбо Харкаве) [інфармацыя на сайце
https://www.gov.pl/web/ukraina/jak-umowic-sie-na-spotkanie-w-konsulacie].
Консульства праінструктуе вас, куды падаць візавую анкету. Неабходную інфармацыю
можна таксама атрымаць у любым візавым цэнтры [інфармацыя на сайце
− https://www.vfsglobal.com/Poland/Ukraine/];
− візавую анкету можна будзе падаць непасрэдна ў консульстве альбо ў адным з візавых
цэнтраў на тэрыторыі Украіны. Візавую анкету можна будзе таксама даслаць па пошце (на
адрас, які вы атрымаеце);
− для атрымання візы неабходна падаць наступныя дакументы: запоўненую і падпісаную
візавую анкету с фотаздымкам; сапраўдны пашпарт, выдадзены на працягу апошніх 10 год,
у якім ёсць дзве свабодныя старонкі, тэрмін дзеяння якога заканчваецца не раней, чым праз

−
−

3 месяцы пасля заканчэння тэрміну дзеяння візы; медыцынскую страхоўку на тэрмін, на які
вы хочаце атрымаць візу, а таксама пісьмовую заяву аб жаданні атрымаць візу ў Польшчу зза сітуацыі ў вашай краіне. Пры падачы дакументаў вас паінфармуюць, калі і якім чынам вы
зможаце забраць пашпарт;
пасля падачы візавай анкеты консульства разгледзіць яе ў максімальна кароткі тэрмін. Калі
рашэнне консула будзе станоўчым, вы атрымаеце нацыянальную візу (гуманітарныя мэты)
тэрмінам максімум да 1 года;
віза бясплатная. Калі вы будзеце падаваць дакументы ў візавым цэнтры, вам неабходна
будзе аплаціць паслугі цэнтра – суму ў памеры 14 еўра.

Калі ў вас ёсць дакументы, якія даюць права распачаць працу ў Польшчы альбо навучанне ў ВНУ ці
іншыя формы навучання ў Польшчы, альбо ў вас ёсць карта паляка, вам неабходна падаваць
дакументы на атрыманне візы ў адпаведнасці з гэтымі мэтамі. Візавую анкету можна падаць згодна
з вышэйзгаданай працэдурай.

