
Звертаємо Вашу увагу, що в Пунктах Прийому Візових Анкет можна подати документи на 

отримання національної візи за програмою «Poland Business Harbour» . Детальна 

інформація про програму «Poland Business Harbour» доступна за посиланням: 

https://www.gov.pl/web/poland-businessharbour  

Подача документів на підставі програми «Poland Business Harbour» відбувається на 

підставі попередньої реєстрації за посиланням: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LWHGAXGqfEO0Y6oDCSiOOwYsdI4VuEZIiVz7

zs8NEBxURUtQRDZOUjlJN1dWVkJJSzU1S0xRTUZVVi4u  

Прохання заповнити даний формуляр і очікувати на вказану електронну адресу лист-

підтвердження реєстрації. Зауважте, будь ласка, що лист-підтвердження з датою 

реєстрації є дійсний для всіх членів родини вказаних у формі. 

Для заповнення необхідної візової заяви перейдіть за посиланням:  

https://online.vfsglobal.com/OnlineVAF-

Poland?Country=s5tjN5MW2T/0IzdlcPoysg==&Culture=uk-UA  

Основні документи, потрібні для отримання національної візи по програмі «Poland 

business harbour»: 

1. Візова анкета з вклеєною фотографією, заповнена латинськими літерами 

(польською, англійською або українською в транслітерації) та підписана особисто 

клієнтом. Візова анкета для неповнолітньої дитини подається і підписується одним 

із батьків або офіційних опікунів. Окрему анкету слід подавати також і у випадку 

дітей, вписаних до паспорту одного з батьків або офіційних опікунів, де буде 

вклеєна окрема віза.  

2. Внутрішній паспорт або ID картка разом із витягом з державного демографічного 

реєстру або довідкою про реєстрацію місця проживання, форма №13 (оригінал та 

ксерокопія). 

3. Підписаний клієнтом закордонний паспорт, що відповідає наступним вимогам: 

 дійсний принаймні 3 місяці після дати останнього запланованого виїзду з 

території країн ЄС; 

 містить принаймні дві вільні сторінки (для віз) і виданий не раніше, ніж 10 

років тому. У випадку подачі документів на візу для неповнолітньої дитини, 

вписаної в паспорт одного з батьків/офіційних опікунів, паспорт повинен 

містити 2 додаткові вільні сторінки для її/його візи; 

 у випадку наявності інших закордонних паспортів, їх потрібно долучити до 

візової анкети (оригінали та копії). Якщо попередні паспорти були здані або 

анульовані, необхідно надати внутрішній паспорт з відповідною відміткою 

або довідку з ОВІРу про його вилучення. 

 продовжені паспорти до розгляду не приймаються. 

 

4. Оригінал та копія страхового медичного полісу на весь період вашого 

перебування. 

https://protect-eu.mimecast.com/s/F2XqCOZxZuAz3y7uEBDqP?domain=gov.pl
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LWHGAXGqfEO0Y6oDCSiOOwYsdI4VuEZIiVz7zs8NEBxURUtQRDZOUjlJN1dWVkJJSzU1S0xRTUZVVi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LWHGAXGqfEO0Y6oDCSiOOwYsdI4VuEZIiVz7zs8NEBxURUtQRDZOUjlJN1dWVkJJSzU1S0xRTUZVVi4u
https://online.vfsglobal.com/OnlineVAF-Poland?Country=s5tjN5MW2T/0IzdlcPoysg==&Culture=uk-UA
https://online.vfsglobal.com/OnlineVAF-Poland?Country=s5tjN5MW2T/0IzdlcPoysg==&Culture=uk-UA


5. Запрошення однієї з фірм – партнерів, яка виявила зацікавленість в вашому 

працевлаштуванні. Список даних фірм знаходиться за посиланням: 

https://www.gov.pl/web/poland-businessharbour  

6. Документ, що підтверджує вищу технічну освіту (ІТ), або документ, що 

підтверджує щонайменше  один рік досвіду в галузі інформаційно-

технологічних технологій.  

 

У випадку подачі документів разом із членами родити ( Чоловік/Дружина, 

неповнолітні діти ) слід надати: 

 

7. Документ підтверджуючий родинні звязки ( Свідоцтво про одруження, свідоцтво 

про народження ). 

 

8. Для осіб до 18 років: 

 Письмова згода у випадку подачі документів одного з батьків. Згода 

повинна бути нотаріально завірена і в оригіналі. Якщо є тільки один опікун, 

це потрібно підтвердити документально: подати свідоцтво про народження, 

судове рішення про встановлення виключних батьківських прав або 

свідоцтво про смерть другого з батьків.  

 Оригінал та ксерокопія закордонного або внутрішнього паспорта батьків. 

 Свідоцтво про народження – оригінал і ксерокопія. 

https://protect-eu.mimecast.com/s/F2XqCOZxZuAz3y7uEBDqP?domain=gov.pl

