
Wnioskodawca kwalifikuje do zwolnienia z opłaty wizowej, jeśli podlega 

kategoriom podanym poniżej oraz przedstawi na to odpowiedni dowód: 

Lista wnioskodawców zwolnionych z opłaty wizowej podana na podstawie umowy 

między Unią Europejską a Ukrainą zmianie Umowy między Wspólnota 

Europejska i Ukrainą o ułatwieniach w wydawaniu wiz od 20 czerwca 2013. 

- bliscy krewni: współmałżonkowie, dzieci (w tym przysposobione), rodzice (w 

tym opiekunowie), dziadkowie i wnuki obywateli Ukrainy legalnie 

zamieszkujących w UE oraz obywateli UE – jako ważny dokument 

potwierdzający więzi rodzinne należy przedstawić – akt ślubu / urodzenia; 

- członkowie oficjalnych delegacji, którzy na oficjalne zaproszenia skierowane 

do Ukrainy regularnie uczestniczą w spotkaniach, konsultacjach, negocjacjach 

lub w programach wymiany, a także w wydarzeniach organizowanych przez 

organizacje międzyrządowe w państwach członkowskich;  

- członkowie rządów i parlamentów, trybunałów konstytucyjnych oraz sądów 

najwyższych w przypadku, gdy nie są oni zwolnieni z obowiązku wizowego na 

mocy niniejszej umowy podczas ich okresów urzędowania; 

- uczniowie, studenci i towarzyszący im nauczyciele, którzy odbywają podróż w 

celu podjęcia nauki lub szkoleń; 

- osoby niepełnosprawne*, i – jeśli to konieczne - towarzyszące im opiekunowie;  

- osoby, które przedstawiły dowody potwierdzające konieczność wyjazdu z 

przyczyn humanitarnych, w celu poddania się pilnemu zabiegowi medycznemu, 

oraz osoby im towarzyszące; w celu udziału w pogrzebie bliskiego krewnego 

lub na odwiedzenie ciężko chorego bliskiego krewnego; 

-  uczestnicy w międzynarodowych imprezach sportowych oraz osoby im 

towarzyszące; 

- uczestnicy biorący udział w działaniach naukowych, kulturalnych i 

artystycznych, jak również programach uniwersyteckich lub innych 

programach wymiany; 

- uczestnicy oficjalnych programów wymiany organizowanych przez miasta 

bliźniacze; 

-  dziennikarze; 

- Emeryci na podstawie ważnej legitymacji z Funduszu Emerytalnego Ukrainy 

- kierowcy przewożący towary w ruchu międzynarodowym i świadczący usługi 

transportu pasażerskiego, przemieszczający się na obszar państw UE pojazdami 

zarejestrowanymi na Ukrainie; 

- członkowie załóg pociągów, wagonów chłodniczych i lokomotyw w pociągach 

relacji międzynarodowych, przemieszczających się na obszar państw UE; 

-  dzieci poniżej 18 roku życia oraz pozostające na utrzymaniu rodziców dzieci 
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poniżej 21 roku życia lub studenci poniżej 21 roku życia przedstawiający 

ważną legitymację studencką (oryginał i kopię) oraz oryginału zaświadczenia z 

uczelni (wnioskodawcy poniżej 21 roku życia aplikujący w PPWW w Kijowie 

powinni przedstawić podpisany przez rodziców dokument potwierdzający, że 

osoba pozostaje na pełnym finansowym utrzymaniu rodziców wraz z kopią 1 

strony paszportu wewnętrznego). 

 

Przejdź  na stronę  https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-

and-visas/visa-policy_en , aby dowiedzieć się więcej o polityce wizowej, osobach 

zwolnionych z opłat wizowych. 
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