
ВІЗОВИЙ ЦЕНТР TLSCONTACT - УКРАЇНА 

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ 

НАЦІОНАЛЬНА ВІЗА (ТИП D) 

1. Заповнений через систему e-konsulat, роздрукований і підписаний бланк візової анкети.

2. Кольорова фотографія розміром 3,5 x 4,5 см:

• повинна бути чітка, виконана на білому фоні і роздрукована на папері високої якості,

• повинна бути зроблена протягом останніх 6 місяців,

• повинна бути зроблена анфас і чітко показувати очі та обличчя з обох сторін від верхньої 
частини голови до верхньої частини плечей, щоб обличчя займало 70-80% фотографії. 
Головний убір слід зняти.

3. Закордонний паспорт, виданий протягом останніх десяти років, дійсний щонайменше 3 місяці 
після дня запланованого повернення, із принаймні двома вільними сторінками, призначеними 
для віз.

4. Копія сторінки в закордонному паспорті з персональними даними і фотографією.
5. Поліс медичного страхування, дійсний на території Європейського Союзу, на суму не менше ніж 

30000 євро. Особа, яка подає заяву на отримання національної візи, має особисто подати документ, 
що підтверджує наявність медичного страхування на час поїздки, зазначеного у статті 25 пункту 1 пп. 
2 a. або документ, що підтверджує наявність медичного страхування у розумінні Закону від 27 серпня 
2004 року про медичні послуги, що фінансуються із державних коштів. Медичне страхування 
подорожей зі страховою сумою не нижче EUR 30 000 має діяти на період запланованого перебування 
іноземця на території Республіки Польща, покривати будь-які витрати, які можуть виникнути під час 
його перебування на цій території у зв'язку з необхідністю повернення з медичних причин, 
необхідністю термінової медичної допомоги , екстреного стаціонарного лікування або смерті, при 
якому страховик зобов'язується покрити витрати на медичні послуги, надані застрахованій особі 
безпосередньо організацією, яка надає такі послуги, на підставі рахунку, виставленого цією 
організацією. Додаткова інформація: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wizy --> у вкладці: 
Інформація міністра закордонних справ про страховиків та пропоновані ними страховки, що 
відповідають умовам, зазначеним у статті 25 п.1 пп.2a та статті 1b Закону від 12 грудня 2013 року про 
іноземців.
Повідомляємо, що з 24 жовтня 2022 року для подання візової анкети необхідно додати обов’язкове 
медичне страхування для виїзду за кордон зі страховою сумою не менше 30 000 євро, придбане 
лише через систему insurs.online, що дає нам можливість перевірити дійсність полісу під час подачі 
заявки на візу, або придбати обов’язкове медичне страхування для виїзду за кордон безпосередньо 
у візовому центрі. Страхування, придбане за межами візового центру або поза системою 
insurs.online, може бути причиною відмови у візі.

6. Копія документа, що посвідчує особу, який підтверджує легальне проживання на території 
консульського округу установи, в якій ви оформляєте візу.

7. Підтвердження наявності фінансових коштів у формі, встановленій консульською установою.
8. Документ, що підтверджує місце проживання (наприклад, офіційне запрошення або бронювання 

готелю).
9. Документи, що підтверджують мету перебування на території РП:

a) З метою виконання праці на підставі заяви-доручення виконання праці іноземцеві:
Оригінал та копія заяви-доручення виконання праці іноземцеві, зареєстрованої в Повітовому бюро
праці у Польщі і внесеної до реєстру заяв-доручень виконання праці іноземцеві.
Заява-дорученя повинна бути виставлена на офіційному бланку, доступному в Повітовому бюро
праці у Польщі, і повинна містити таку інформацію:

• дата видачі

• підпис і печатка відповідальної особи у Повітовому бюро праці

• назва фірми-працедавця

• підпис працедавця

https://www.e-konsulat.gov.pl/
http://www.gov.pl/web/dyplomacja/wizy
http://www.gov.pl/web/dyplomacja/wizy
https://visa.insurs.online/?partner_id=3
https://visa.insurs.online/?partner_id=3


 

• повні дані запрошуваної до праці особи: прізвище, ім’я, рік народження, серія і номер 
дійсного закордонного паспорта 

• мета й тривалість візиту (дати, кількість днів перебування і в’їздів на територію 
Польщі). 

На підставі заяви-доручення віза видається лише тій особі, чиї дані вказані у заяві. 
Після отримання національної візи і приїзду на проживання до Польщі повнолітні громадяни 
України можуть самостійно запрошувати у відвідини близьких родичів (дружину/чоловіка, дітей – 
в тому числі усиновлених, батьків – в тому числі опікунів, дідусів чи бабусь й онуків). Вказані особи 
можуть клопотати про отримання візи Шенген. У разі отримання посвідки на проживання в 
Польщі можуть на цій підставі клопотати про отримання національної візи. 

 
b) З метою виконання праці на час, що не перевищує 9 місяців календарного року (сезонна робота). 

Оригінал і копія довідки про внесення зареєстрованої у Повітовому бюро праці в Польщі заяви до 
реєстру заяв про сезонну роботу. Довідка повинна бути видана на офіційному бланку і містити 
такі дані: 

• орган, що видав довідку 

• номер довідки 

• дата видачі довідки 

• ім’я та прізвище, посада, підпис і печатка відповідальної особи у Повітовому бюро праці 

• гербова печатка 

• назва, адреса, номер телефону фірми, яка доручає іноземцеві виконання праці 

• інформація про іноземця (ім’я, прізвище, стать, дата народження, громадянство) 

• інформація про сезонну роботу (місце її виконання, юридичні підстави, робочий час, 
пропонована заробітна плата перед відрахуваннями, обсяг основних обов’язків) 

• дата внесення заяви до реєстру заяв про сезонну роботу 

• період виконання праці. 
На підставі довідки віза видається лише тій особі, чиї дані вказані у довідці. 
Після отримання національної візи і приїзду на проживання до Польщі громадяни України можуть 
самостійно запрошувати у відвідини близьких родичів (другого з подружжя, дітей – в тому числі 
усиновлених, батьків – в тому числі опікунів, дідусів чи бабусь й онуків). Вказані особи можуть 
клопотати про отримання візи Шенген. У разі отримання посвідки на проживання в Польщі 
можуть на цій підставі клопотати про отримання національної візи. 

 

c) З метою виконання праці на підставі дозволу: 
Оригінал і копія дозвілу на працю на території Республіки Польща, виданий Воєводським 
управлінням. Запрошення повинно містити наступну інформацію: 

• Дату видачі, підпис і печатка відповідальної особи в Повітовому бюро праці; 

• Назва запрошуючої фірми, підпис і печатка роботодавця; 

• Прізвище, ім’я, рік народження, серія і номер дійсного закордонного паспорта заявника; 

• Мета та тривалість візиту (дати, кількість днів перебування); 

• Хто покриває витрати на транспорт і проживання. 
На підставі цього запрошення візу може просити лише та особа, чиї дані у ньому вказані. 
Після отримання національної візи і проживання у Польщі громадяни України можуть самостійно 
запрошувати близьких родичів (другого з подружжя, дітей, батьків, онуків, дідусів чи бабусь) у 
відвідини (віза Шенген). У разі отримання запрошуючою стороною посвідки на проживання в 
Польщі, її найближчі родичі на цій підставі можуть звертатися за національною візою з метою 
відвідин. 

 

d) З метою виконання праці випускниками середніх шкіл, магістратури та докторантури польських 
ВНЗ, наукових інститутів ПАН або інших науково - дослідних інститутів: 

• оригінал та копія трудового договору, що містить паспортні дані заявника, умови та 
період прийняття на роботу, розмір заробітної плати; 



 

• свідоцтво / диплом про закінчення польської школи, ВНЗ 
Після отримання національної візи і проживання у Польщі громадяни України можуть самостійно 
запрошувати близьких родичів (другого з подружжя, дітей, батьків, онуків, дідусів чи бабусь) у 
відвідини (віза Шенген). У разі отримання запрошуючою стороною посвідки на проживання в 
Польщі, її найближчі родичі можуть на цій підставі звертатися за національною візою з метою 
відвідин. 

 

e) З метою виконування обов’язків члена правління або для власників / співвласників фірми, 
зареєстрованої у Реєстрі Підприємців : 

• Копія витягу з Національного Судового Реєстру (KRS) 

• Довідка про надання реєстраційного номера REGON 

• Витяг з рахунку в польському банку за останні 6 місяців 
Заявники, що подають документи на підставі Витягу, можуть просити про візу строком 
максимально на 180 днів протягом 1 року. У випадку наявності Витягу та Дозволу на роботу 
(Zezwolenie) заявник може просити про отримання візи строком на 365 днів. 
Другий з подружжя та діти заявників, які подають документи / мають візу на підставі витягу, 
можуть просити про видачу лише візи Шенген на підставі Витягу. 

 
f) Віза з метою навчання першого ступеня (бакалавр), навчання другого ступеня (спеціаліст) або 

навчання в магістратурі, або аспірантурі, або проходження підготовчого курсу для зарахування на 
навчання 
Заявник, який звертається за національною візою з приміткою «студент», щоб підтвердити 
мету подорожі, складає наступні документи: 

• Довідка з навчального закладу, що підтверджує зарахування заявника на навчання або 
продовження навчання. 

• Підтвердження здійснення оплати, якщо заявник зарахований, або продовжує платне 
навчання. 

• Документ, що підтверджує наявність фінансових засобів для покриття коштів 
перебування та зворотної подорожі до країни походження чи проживання, або коштів 
транзиту до третьої країни, яка дала дозвіл на в’їзд, а також наявність коштів на 
період навчання. 

Візу з приміткою «студент» можуть отримати тільки студенти стаціонарної форми навчання, 
або особи, котрі виїжджають до Польщі з метою проходження підготовчого курсу для 
зарахування на навчання. Консул є уповноваженим для оцінки заявника, чи його рівень володіння 
мовою, якою проходитиме навчання, є достатнім для навчання у навчальному закладі. 
Якщо до анкети не було долучено всіх документів, необхідних для підтвердження даних, що 
містяться у анкеті, та умов, що підтверджують подання анкети на отримання такої візи, 
заявнику надається право для їх доповнення у терміні протягом 7 днів від дня подачі анкети. 
Анкета на видачу вищезазначеної візи може розглядатися до 30 днів. 
Розпорядження Міністра Внутрішніх Справ і Адміністрації 6 лютого 2018 р стосовно розміру  
фінансових коштів, які повинен мати іноземець, котрий розпочинає чи продовжує навчання на 
території Республіки Польща 

 

g) Віза з метою проведення наукових досліджень, чи наукових розробок 
Заявник, який звертається за національною візою з приміткою «науковець», щоб підтвердити 
мету подорожі, складає наступні документи: 

• Договір про прийняття заявника з метою проведення наукових досліджень та наукових 
розробок, підписаний з науковою установою, яка знаходиться на території Республіки 
Польща, у вигляді трудового договору («umowa o pracę»), договорів підряду (umowa o 
dzieło», «umowa zlecenia»), або іншої форми цивільно-правового договору. 

• Такий договір включає в себе: 
✓ Назву та мету наукових досліджень, наукових розробок та предмет досліджень. 



 

✓ Зобов’язання науковця до участі у проведенні наукових досліджень та наукових 
розробок. 

✓ Зобов’язання наукової установи надати належні умови для реалізації наукових 
досліджень та наукових розробок. 

✓ Дата початку та кінця реалізації або приблизний термін виконання наукових 
досліджень та наукових розробок. 

✓ Заробітна плата для науковця та інші умови праці. 

• Інформація щодо реалізації запланованих наукових досліджень та наукових розробок на 
території інших країн Європейського Союзу. 

• Документ, що підтверджує наявність фінансових засобів для покриття коштів 
перебування та зворотної подорожі до країни походження чи проживання, або коштів 
транзиту до третьої країни, яка дала дозвіл на в’їзд, або представить документи, що 
підтвердять наявність таких коштів. 

• Письмова заява організатора наукової установи стосовно його обов’язку покрити кошти 
з державного бюджету, пов’язані з прийняттям рішення щодо зобов’язання заявником 
повернутися, у зв’язку з його нелегальним перебуванням на території Республіки Польща 
протягом 6 місяців від моменту закінчення договору. 

 
Якщо до анкети не було долучено всіх документів, необхідних для підтвердження даних, що 
містяться у анкеті, та умов, що підтверджують подання анкети на отримання такої візи, 
заявнику надається право для їх доповнення у терміні протягом 7 днів від дня подачі анкети. 

Анкета на видачу вищезазначеної візи може розглядатися до 30 днів. 
 

h) Віза з метою стажування 
Заявник, який звертається за національною візою з приміткою «стажер», щоб підтвердити мету 
подорожі, складає наступні документи: 

• Документ, що підтверджує отримання вищої освіти не пізніше 2 років безпосередньо 
перед терміном подачі анкети або документ, що підтверджує отримання освіти за 
межами Європейського Союзу. 

• Документ, що підтверджує забезпечення житлом на території Республіки Польща. 

• Документ, що підтверджує наявність фінансових засобів для покриття коштів 
перебування та зворотної подорожі до країни походження чи проживання, або коштів 
транзиту до третьої країни, яка дала дозвіл на в’їзд, а також наявність коштів на 
період стажування. 

• Письмова заява організатора стажування стосовно його обов’язку покрити кошти, 
пов’язані з прийняттям і виконанням рішення щодо зобов’язання заявника повернутися. 

• Письмовий договір з організатором стажування, на підставі якого буде проходити 
стажування. 

Такий договір включає в себе: 
✓ Опис програми стажування, що містить інформацію щодо навчальної мети чи 

навчальних планів, теоретичного та практичного навчання, посади, мови, якою 
буде відбуватися стажування, рівня знання мови, необхідного для проходження 
стажування, переліку та виду виконуваних завдань, практичних навичок і 
професійного досвіду, що передбачено здобути в ході проходження стажування. 

✓ Тривалість стажування. 
✓ Умови проходження та контролю за стажуванням, у тому числі, місце проходження 

стажування, а також визначення опікуна стажера. 
✓ Години проходження стажування. 
✓ Права та обов’язки сторін, що стосуються (покриття коштів проходження 

стажування, необхідних медичних оглядів, страхування від нещасних випадків, 
вихідні дні, а також умови розірвання договору). 

✓ Спосіб підтвердження набутих знань, практичних навичок та професійного досвіду, 



 

✓ Інформація, що заявник закінчив курс польської чи іншої мови, якою проводиться 
стажування, або проходить такий курс на рівень володіння мовою, достатньому 
для проходження стажування. 

Стажування повинно бути відповідним до напрямку та рівня отриманої освіти, або такої, що в 
даний час здобувається. 
Якщо до анкети не було долучено всіх документів, необхідних для підтвердження даних, що 
містяться у анкеті, та умов, що підтверджують подання анкети на отримання такої візи, 
заявнику надається право для їх доповнення у терміні протягом 7 днів від дня подачі анкети. 
Анкета на видачу вищезазначеної візи може розглядатися до 30 днів. 

 

i) Віза з метою участі у програмі європейського волонтерства 
Заявник, який звертається за національною візою з приміткою «волонтер», щоб підтвердити 
мету подорожі, складає наступні документи: 

• Документ, що підтверджує забезпечення житлом на території Республіки Польща. 

• Документ, що підтверджує наявність фінансових засобів для покриття коштів 
перебування та зворотної подорожі до країни походження чи проживання, або коштів 
транзиту до третьої країни, яка дала дозвіл на в’їзд. 

• Договір, підписаний з організаційною установою, для якої заявник повинен виконувати 
послуги як волонтер. 
Такий договір включає в себе: 
✓ Опис перебігу волонтерства. 
✓ Тривалість волонтерства. 
✓ Умови проходження та контролю волонтерства. 

✓ Години виконання обов’язків. 
✓ Засоби на покриття коштів утримання та проживання заявника та мінімальна 

сума отримуваних кишенькових грошей заявника. 
✓ Практика, яка необхідна для виконання зобов’язань заявника. 

Якщо до анкети не було долучено всіх документів, необхідних для підтвердження даних, що 
містяться у анкеті, та умов, що підтверджують подання анкети на отримання такої візи, 
заявнику надається право для їх доповнення у терміні протягом 7 днів від дня подачі анкети. 

Анкета на видачу вищезазначеної візи може розглядатися до 30 днів. 
 

j) З метою навчання або участі в тренінгах в іншій формі, ніж зазначено в ст. 60 з. 1 п. 9 і 10 закону 
«Про іноземців» від 12 грудня 2013 року 

• Довідка з польської школи про прийом або продовження навчання у школі або участь в 
інших формах навчання (наприклад, мовні курси) або студентський / учнівський квиток. 
Заявник, який звертається за національною візою - у випадку навчання не в початковій 
школі, старшій школі, ліцеї, гімназії - повинен додатково надати план занять курсу, в 
якому є інформація щодо кількості занять курсу (по тижнях і місяцях), а також щодо 
повної кількості годин курсу. 

Після отримання національної візи і проживання у Польщі громадяни України можуть самостійно 
запрошувати близьких родичів (другого з подружжя, дітей, батьків, онуків, дідусів чи бабусь) у 
відвідини (віза Шенген). У разі отримання запрошуючою стороною посвідки на проживання в 
Польщі, її найближчі родичі можуть на цій підставі звертатися за національною візою з метою 
відвідин. 

 

k) З метою використання прав, що надає Карта Поляка 

• Оригінал та копія Карти Поляка 
У випадку подачі документів з метою отримання візи на підставі Карти Поляка можна 
звертатися виключно за національною візою. 

l) З метою приїзду до Республіки Польща як близький родич особи, що перебуває у Польщі на 
підставі посвідки на постійне проживання, отриманої на підставі Карти Поляка. 



 

• оригінал та копія рішення про видачу посвідки на постійне проживання, 

• документи, які засвідчують спорідненість. Близькими родичами вважаються 
чоловік/дружина і діти. 

 
Документи, що підтверджують можливість отримання коштів 
Документами, які підтверджують можливість отримання коштів для покриття витрат на зворотний проїзд 
та коштів для покриття витрат на проживання іноземця та членів його сім’ї на території Республіки 
Польща є: 

1) дорожній чек; 
2) довідка про наявність ліміту за кредитною карткою, видана банком, який видав кредитну картку; 
3) довідка про наявність коштів у банку чи кооперативній ощадно-кредитній спілці, заснованій на 

території Республіки Польща; 
4) документ, що підтверджує призначення національної або іноземної стипендії; 
5) довідка з місця роботи та розмір заробітку. 

 
Неповнолітні та утриманці 
Якщо заявник неповнолітній або перебуває на утриманні батьків, допускається подання вищевказаного 
документи, видані батькам або законним опікунам (наприклад, довідки про ліміт кредитної картки 
батьків / законних опікунів - з будь-якого банку). 
У цьому випадку необхідно надати нотаріально завірений спонсорський лист від батьків/опікунів, в якому 
вони зобов’язуються покрити всі витрати на проїзд та проживання заявника, та декларацію про 
перебування на утриманні батьків. 
 
Обсяг необхідних фінансових ресурсів: 
Іноземець, який подає заяву на отримання національної візи з метою навчання, повинен надати 
документ, що підтверджує наявність у нього коштів, достатніх для покриття: 
 

• Вартість зворотного проїзду до країни походження або проживання або вартість транзиту 
до третьої країни, яка надає дозвіл на в’їзд, у розмірі: 

 

• 200 злотих, якщо воно надійшло з сусідньої з Республікою Польща 
країни (тобто з України) 

• 2500 злотих, якщо він прибув з іншої країни, ніж вищезгадана 
 

• Вартість життя; це сума фінансових ресурсів за вирахуванням ресурсів, виділених на 
покриття вартості життя. 

  
Для кожного місяця планованого перебування має бути не менше: 
 

• 776 злотих за одну особу 

• 600 злотих з особи в сім'ї 
 
 
Крім того, при оформленні візи для неповнолітніх необхідно надати: 
 

• письмова, нотаріально завірена згода батьків/батьків на подачу візової анкети. Якщо є 
лише один опікун, це необхідно підтвердити свідоцтвом про народження, рішенням суду 
про одноосібну батьківську відповідальність або свідоцтвом про смерть другого з батьків; 

• паспорти батьків - оригінал та копія; 
• свідоцтво про народження - оригінал та копія. 

 
Якщо дитина вписана в паспорт одного з батьків або законного опікуна - подайте окрему візову заяву. 
Віза буде вклеєна в паспорт одного з батьків або законного опікуна. 
 

Пам’ятайте: 
• Візову заяву необхідно подавати в ту дипломатичну установу, до консульського округу якої 

відноситься місце вашого постійного проживання. 



 

• Як правило, перерахованих вище документів достатньо для ухвалення рішення, але консул може 
вимагати надання додаткової документації. 

• Консул має право (але не зобов’язаний) запросити особу, яка хоче отримати візу, на розмову в 
установу 

• Візи типу D дозволяють перебувати в інших країнах Шенгенської зони 90 днів протягом кожного 180- 
денного періоду. Це означає, що ви можете легально перебувати в Шенгенській зоні, якщо за період 
останніх 180 днів ваше перебування в країнах зони не перевищило 90 днів. 

• Візу типу D може бути видано з максимально річним терміном дії. 

• Пам’ятайте, що віза не гарантує в’їзду на територію Польщі – остаточне рішення завжди приймає 
Прикордонна варта. 

 

 
 


