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11 czerwca zniesiony zostaje obowiązek posiadania wizy przez
obywateli Ukrainy podróżujących do UE. Warunkiem jest posiadanie
paszportu biometrycznego i spełnienie pozostałych warunków wjazdu
określonych w przepisach, a pobyt w ramach ruchu bezwizowego nie
może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu 180-dniowego okresu. Liberalizacja
przepisów nie dotyczy wjazdu do Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Zniesienie obowiązku wizowego nie oznacza zwolnienia z konieczności spełnienia
pozostałych warunków wjazdu określonych w Kodeksie Granicznym Schengen. Obywatele
Ukrainy, aby przekroczyć granicę w ruchu bezwizowym, muszą nie tylko posiadać ważny
paszport biometryczny, ale również uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu, posiadać
wymagane środki finansowe oraz nie mogą widnieć w bazach danych jako osoby, wobec
których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu, i stanowić zagrożenia dla porządku
publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego.
WAŻNE! Pobyt bez obowiązku posiadania wizy nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu
każdego 180-dniowego okresu. Do 90 dni wlicza się również poprzednie pobyty
krótkoterminowe cudzoziemca np. na podstawie uprzednio posiadanej wizy Schengen (
również sprzed 11 czerwca!). Zgodnie z regulacjami unijnymi wszystkie pobyty
krótkoterminowe są sumowane.
Obywatele Ukrainy będą mogli wykonywać pracę na terytorium Polski pod warunkiem
posiadania odpowiednich dokumentów do realizacji tego celu, np. oświadczenia o zamiarze
powierzenia wykonywania pracy lub odpowiedniego zezwolenia na pracę.
Ważną kwestią jest pobyt na terytorium RP cudzoziemców w trakcie toczącego się przed
wojewodą postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt
rezydenta długoterminowego UE. Jeśli wniosek został złożony w terminie oraz nie zawiera
braków formalnych (lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie), wówczas w
dokumencie podróży wnioskodawcy zostaje umieszczana stosowna stampila.

Posiadanie w paszporcie stampili potwierdzającej złożenie w terminie wniosku o udzielenie
zezwolenia na pobyt, nie jest podstawą do przekroczenia granicy państwowej na wjazd do
RP. W przypadku, gdy cudzoziemiec posiada w dokumencie podróży ww. stampilę jest
uprawniony do wjazdu na terytorium Polski w ruchu bezwizowym wyłącznie, jeżeli nie
wykorzystał, w okresie przed procedurą i w jej trakcie, 90 dni pobytu w okresie
180-dniowym. Jeżeli okres pobytu w ruchu bezwizowym został wykorzystany, ponowny
wjazd do RP może nastąpić na podstawie wizy długoterminowej.
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