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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 18 marca 2010 r.

o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 817)

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. O CUDZOZIEMCACH (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz.

1694, z późn. zm.)

Art. 3.
Ustawy nie stosuje się do:

[1) szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników urzędów
konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych oraz innych osób
zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych
zwyczajów międzynarodowych, pod warunkiem wzajemności i posiadania przez te
osoby dokumentów potwierdzających pełnienie przez nie funkcji, z wyjątkiem art. 13
ust. 1, art. 21a, art. 25, art. 28, art. 30-33 i art. 46;

2)  obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz
członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają, z wyjątkiem:

a) art. 12a, art. 93, art. 94, art. 96-96c, art. 100, rozdziałów 9 i 10, art. 124 pkt 1
lit. g oraz pkt 2 i 4, art. 125 ust. 1 pkt 2 w zakresie dotyczącym art. 124 pkt 1 lit.
g, art. 126 ust. 1 pkt 4 i 7 oraz ust. 2, art. 127, art. 128 ust. 2, art. 131-134, które
mają zastosowanie do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej,
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji
Szwajcarskiej, oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi
przebywają,

b) art. 4 pkt 5-5d, art. 25, art. 26, art. 28 ust. 1 pkt 12, art. 38 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i
ust. 3, art. 39, art. 40, art. 44 ust. 4 i 7-9, art. 47, art. 48, art. 84a, rozdziału 8a,
art. 124 pkt 1 lit. a, art. 125 ust. 1 pkt 1, art. 126 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 134a,
które mają zastosowanie do członków rodzin obywateli państw członkowskich
Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają,
niebędących obywatelami tych państw;]

<1) szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników urzędów
konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych oraz innych
osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych
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zwyczajów międzynarodowych, pod warunkiem wzajemności i posiadania przez
te osoby dokumentów potwierdzających pełnienie przez nie funkcji, z
wyjątkiem art. 13 ust. 1, art. 21a, art. 25, art. 26, art. 28, art. 29, art. 33, art. 34,
art. 35 ust. 3 i 4, art. 38 ust. 1, art. 39, art. 40, art. 46 – 48, art. 48a, art. 48b ust.
1 pkt 4 i art. 48c – 48h;

2) obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz
członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają, z
wyjątkiem:

a) art. 12a, art. 16 – 20, art. 93, art. 94, art. 96 – 96c, art. 100, rozdziałów 9 i 10,
art. 124 ust. 1 pkt 1 lit. g oraz pkt 2 i 4, art. 125 ust. 1 pkt 2 w zakresie
dotyczącym art. 124 ust. 1 pkt 1 lit. g, art. 126 ust. 1 pkt 4 i 7 oraz ust. 2, art.
127, art. 128 ust. 2 i art. 131 – 134, które mają zastosowanie do obywateli
państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają,

b) art. 4 pkt 5 – 5d, art. 16 – 20, art. 25, art. 26 ust. 1 pkt 18, art. 31, art. 32 ust.
1 i ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 lit. a i d oraz ust. 7, art. 33, art. 34, art. 38 – 40,
art. 46 – 48, art. 48d, art. 48e, art. 48g, art. 48h, art. 84a, rozdziału 8a, art.
124 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 125 ust. 1 pkt 1, art. 126 ust. 1 pkt 1 lit. a i art.
134a, które mają zastosowanie do członków rodzin obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy do nich
dołączają lub z nimi przebywają, niebędących obywatelami tych państw;>

3) cudzoziemców ubiegających się o ochronę oraz objętych ochroną na podstawie
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695), w zakresie w niej
uregulowanym;

4) cudzoziemców polskiego pochodzenia i członków najbliższej rodziny repatrianta, w
zakresie uregulowanym w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z
2004 r. Nr 53, poz. 532 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788).

Art. 4.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) dokument podróży - dokument uznany przez właściwy organ Rzeczypospolitej
Polskiej, uprawniający do przekroczenia granicy, wydany cudzoziemcowi przez
organ państwa obcego, organ polski lub organizację międzynarodową albo podmiot
upoważniony przez organ państwa obcego lub obcą władzę o charakterze
państwowym;

2) granica - granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia
12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 226,
poz. 1944);
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3) przewoźnik - osobę fizyczną lub prawną zajmującą się zarobkowo przewozem osób
drogą powietrzną, morską lub lądową;

4) strefa tranzytowa lotniska międzynarodowego - teren lotniska międzynarodowego
położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rozciągający się między
pokładem statku powietrznego a stanowiskiem kontroli granicznej, który obejmuje
płytę oraz pomieszczenia lotniska;

5)  wiza - zezwolenie wydane cudzoziemcowi przez organ polski lub organ, którego
właściwość w tej sprawie wynika z postanowień umów międzynarodowych
obowiązujących Rzeczpospolitą Polską lub organ państw obszaru Schengen,
uprawniające go do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innych
państw obszaru Schengen, przejazdu przez to terytorium i pobytu na nim w czasie, w
celu i na warunkach w nim określonych;

[5a) wiza jednolita - wiza, o której mowa w art. 10 Konwencji Wykonawczej z dnia 19
czerwca 1990 r. do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami
Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki
Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz.
Urz. UE L 239 z 22.09.2000, str. 19, z późn. zm.), zwanej dalej "Konwencją
Wykonawczą Schengen;]

<5a) wiza Schengen – wiza, o której mowa w art. 2 pkt 2 – 5 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r.
ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE
L 243 z 15.09.2009, str. 1), zwanego dalej „Wspólnotowym Kodeksem
Wizowym;>

5b)  wiza krajowa - wiza uprawniająca do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przejazdu przez to terytorium i pobytu na nim;

[5c) centralny organ wizowy - organ odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji, w
tym konsultacji elektronicznych, o których mowa w art. 17 ust. 2 Konwencji
Wykonawczej Schengen;]

<5c) centralny organ wizowy – organ odpowiedzialny za opiniowanie wniosków o
wydanie wizy Schengen, o którym mowa w art. 22 Wspólnotowego Kodeksu
Wizowego, oraz właściwy do otrzymywania informacji, o których mowa w art.
31 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego;>

5d)  państwa obszaru Schengen - państwa, które w pełni stosują dorobek Schengen;
6) zezwolenie na pracę - zezwolenie na pracę wydawane na podstawie ustawy z dnia 20

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99,
poz. 1001, z późn. zm.);

7) zgoda na pobyt tolerowany - zgodę na pobyt tolerowany w rozumieniu ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

8)  badania naukowe - badania naukowe i prace rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia
8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z
późn. zm.);

9)  naukowiec - cudzoziemca posiadającego co najmniej tytuł zawodowy
odpowiadający w Rzeczypospolitej Polskiej tytułowi zawodowemu magistra lub
równorzędnemu, umożliwiający co najmniej dostęp do studiów doktoranckich;
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10)  placówka naukowa:
a) uczelnię lub jednostkę naukową, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. b-f ustawy z

dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki,
b) jednostkę organizacyjną, prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe,

posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zdolność do bycia
podmiotem praw i obowiązków, w tym centrum badawczo-rozwojowe, o którym
mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 107, poz.
723);

11)  mały ruch graniczny - wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, do których stosuje się rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające przepisy dotyczące
małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw
członkowskich i zmieniające postanowienia Konwencji z Schengen (Dz. Urz. UE L
29 z 03.02.2007, str. 3), zwane dalej "rozporządzeniem nr 1931/2006";

12)  ochrona czasowa - ochronę czasową w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

13)  ochrona uzupełniająca - ochronę uzupełniającą w rozumieniu ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

Art. 15.
1. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien:

1) uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu;
2) posiadać oraz okazać na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej:

[a) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu
przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych lub potwierdzający pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zamierzonego pobytu na tym
terytorium - w przypadku wjazdu na podstawie wizy krajowej,]

<a) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w
rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego
o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego przez
okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas
pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością powrotu z powodów
medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem
szpitalnym lub ze śmiercią, w której ubezpieczyciel zobowiązuje się do
pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych
bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na
podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku – w przypadku
wjazdu na podstawie wizy krajowej,>
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b) wystarczające środki utrzymania na czas trwania planowanego pobytu oraz na
powrót do państwa pochodzenia lub na tranzyt albo dokument potwierdzający
możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem,

c) zezwolenie na wjazd do innego państwa lub zezwolenie na pobyt w innym
państwie, jeżeli zezwolenia takie są wymagane w przypadku przejazdu
tranzytem.

2. Obowiązek okazania środków utrzymania lub dokumentów potwierdzających możliwość
uzyskania takich środków zgodnie z prawem nie dotyczy cudzoziemców
przekraczających granicę:

1) na podstawie:
a) umów międzynarodowych, które przewidują zwolnienie cudzoziemca z

obowiązku posiadania tych środków albo obowiązek pokrycia kosztów jego
pobytu przez polskie organy państwowe lub instytucje publiczne,

b) wizy w celu repatriacji,
[c) wizy w celu wykonywania pracy,]
<c) wizy Schengen lub wizy krajowej, w celu wykonywania pracy, o której

mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5 – 7,>
d) wizy w celu korzystania z ochrony czasowej,
e) wizy w celu udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu,
f) karty pobytu,
g) wizy w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;

2) w związku z niesieniem pomocy charytatywnej;
3) w związku z uczestniczeniem w akcji ratunkowej.

<2a. Wymóg dotyczący posiadania ubezpieczenia medycznego, o którym mowa w ust. 1
pkt 2 lit. a, można uznać za spełniony, w przypadku gdy cudzoziemiec posiada
odpowiednie ubezpieczenie w związku ze swoją sytuacją zawodową.>

3. Kontroli dokumentów potwierdzających cel i warunki planowanego pobytu, środków
utrzymania lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dokonuje funkcjonariusz
Straży Granicznej podczas przekraczania przez cudzoziemca granicy.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość środków utrzymania,
które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na czas trwania planowanego pobytu na tym terytorium oraz na powrót do
państwa pochodzenia lub na tranzyt, dokumenty, które mogą potwierdzić możliwość
uzyskania takich środków zgodnie z prawem oraz cel i czas trwania planowanego pobytu,
jeżeli ze względu na cel lub czas trwania planowanego pobytu następuje zróżnicowanie
wysokości środków.

5. Określona w rozporządzeniu wysokość środków utrzymania może być zróżnicowana w
zależności od celu lub czasu trwania planowanego pobytu i powinna zapewniać
możliwość pokrycia przez cudzoziemca kosztów zakwaterowania, wyżywienia, tranzytu i
powrotu do państwa pochodzenia. Rodzaj dokumentów określonych w rozporządzeniu
powinien zapewniać możliwość potwierdzenia posiadania przez cudzoziemca środków
utrzymania w wymaganej wysokości.
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Art. 16.
1. [Cudzoziemiec może przedstawić jako dokument potwierdzający możliwość uzyskania

wystarczających środków utrzymania zaproszenie, które mogą wystawić:]
< Cudzoziemiec może przedstawić jako dokument potwierdzający posiadanie
wystarczających środków utrzymania na czas trwania planowanego pobytu oraz na
powrót do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub na tranzyt do państwa
trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, zaproszenie, które mogą wystawić:>

1)  obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także
obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członek
jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający
prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium;

2)  cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie
i nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub posiadający zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego WE;

3) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- zwani dalej "zapraszającymi".
1a.  Do ustalenia, że pobyt cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej jest nieprzerwany, stosuje się przepis art. 64 ust. 4.
2. W zaproszeniu zamieszcza się:

[1) dane zapraszającego:
a) imię (imiona), nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, adres

zamieszkania, zawód, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości lub
b) firmę albo nazwę, numer REGON oraz siedzibę osoby prawnej lub jednostki

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;]
<1) dane zapraszającego:

a) imię (imiona), nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, adres
zamieszkania, numer telefonu, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości
lub

b) firmę albo nazwę, numer REGON, adres siedziby i numer telefonu osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej;>

2) imię (imiona), nazwisko, datę i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo, adres
zamieszkania, serię i numer dokumentu podróży zapraszanego cudzoziemca oraz
stopień pokrewieństwa z zapraszającym;

3) imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia i płeć małżonka oraz dzieci zapraszanego
cudzoziemca, o ile są zapraszani;

[4) zobowiązanie się zapraszającego do pokrycia kosztów związanych z pobytem i
wyjazdem zapraszanego cudzoziemca, w tym kosztów ewentualnego leczenia oraz
kosztów wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;]
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<4) zobowiązanie się zapraszającego do pokrycia kosztów związanych z pobytem
cudzoziemca, w tym kosztu zakwaterowania i ewentualnego leczenia, kosztu
powrotu do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub kosztu tranzytu do
państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów wydalenia z
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;>

<4a) adres miejsca zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca;>
5) określenie czasu, na który zapraszający zaprasza cudzoziemca;

<5a) określenie celu pobytu zapraszanego cudzoziemca;>
6) nazwę organu, który dokonał wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń;
7) datę i numer wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń;
8) podpis zapraszającego.

Art. 17.
1. Zaproszenie uzyskuje ważność z chwilą wpisania go, na wniosek zapraszającego, do

ewidencji zaproszeń i jest ważne przez okres roku.
[2. Na żądanie organu, który przyjął wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji

zaproszeń, zapraszający jest obowiązany przedstawić dokumenty potwierdzające
możliwość wywiązania się z zobowiązania do pokrycia kosztów związanych z pobytem
cudzoziemca, a w szczególności dokumenty potwierdzające posiadanie źródeł dochodów
lub własnych środków materialnych i ich wysokość oraz dokumenty potwierdzające tytuł
prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego lub możliwość zapewnienia cudzoziemcowi
zamieszkania.]

<2. Zapraszający ubiegający się o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń składa:
1) wypełniony formularz wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń;
2) dokument potwierdzający możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem

cudzoziemca, w tym kosztu zakwaterowania i ewentualnego leczenia, pokrycia
kosztu powrotu do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub kosztu tranzytu
do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów
wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako
miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal
mieszkalny zapraszającego lub dokument potwierdzający możliwość
zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu.>

3. Decyzję o odmowie wpisania lub o unieważnieniu wpisania zaproszenia do ewidencji
zaproszeń wydaje się, jeżeli:

[1) zapraszanym jest cudzoziemiec, w przypadku którego zachodzi przynajmniej jedna z
okoliczności, o których mowa w art. 35 pkt 1, 4 lub 6;]

<1) dane zapraszanego cudzoziemca znajdują się w wykazie cudzoziemców,
których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, a także
gdy wjazd lub pobyt tego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
może spowodować zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego albo naruszyć interes
Rzeczypospolitej Polskiej;>
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2) sytuacja finansowa zapraszającego, a w przypadku osoby fizycznej także warunki
mieszkaniowe, wskazują, że nie będzie on w stanie zadośćuczynić obowiązkom
przyjętym na siebie w zaproszeniu;

3) zapraszający nie wykonał zobowiązań wynikających z uprzednio wystawionego
zaproszenia;

4)  zapraszający nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 16 ust. 1[.]<;>
<5) w postępowaniu o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń zapraszający:

a) złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe
dane osobowe lub fałszywe informacje,

b) zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo, w celu użycia za autentyczny,
podrobił lub przerobił dokument lub takiego dokumentu jako
autentycznego używał.>

3a. Decyzję o unieważnieniu wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń można wydać
także na wniosek zapraszającego złożony co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem okresu,
na który cudzoziemiec został zaproszony.

4. Unieważnienie wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń powoduje utratę jego
ważności.

Art. 20.
1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

1) zaproszenia,
2) formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

- uwzględniając dane, o których mowa w art. 16 ust. 2.
[2. Wzór formularza wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinien uwzględniać także

nazwiska poprzednie i cel wjazdu osoby zapraszanej oraz dane dotyczące sytuacji
finansowej i warunków mieszkaniowych zapraszającego.]

<2. Wzór formularza wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinien uwzględniać
także nazwiska poprzednie zapraszanego cudzoziemca, dane dotyczące sytuacji
finansowej zapraszającego i warunków zakwaterowania cudzoziemca.>

3. W przypadku zmiany wzoru zaproszenia w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1,
można określić termin ważności zaproszeń wydanych na blankietach dotychczasowego
wzoru oraz termin, do którego mogą być stosowane blankiety dotychczasowego wzoru.

Art. 21.
1. Cudzoziemcowi odmawia się wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

1) nie posiada ważnych dokumentów lub wizy, o których mowa w art. 13 ust. 1;
2) nie uiścił opłaty, do której uiszczenia był obowiązany na podstawie art. 13 ust. 2;
[3) nie posiada dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w

rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych lub potwierdzającego pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zamierzonego pobytu na tym
terytorium;]
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<3) nie posiada dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia
zdrowotnego w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych lub posiadanie podróżnego
ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości
30 000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywającego wszelkie wydatki, które
mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością
powrotu z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym
leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w której ubezpieczyciel zobowiązuje się
do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych
bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie
wystawionego przez ten podmiot rachunku;>

4) wykorzystał dopuszczalny czas pobytu na terytorium państw obszaru Schengen przez
3 miesiące w okresie 6 miesięcy liczonych od dnia pierwszego wjazdu, chyba że
umowy międzynarodowe stanowią inaczej;

5) nie przedstawił dokumentów wystarczających do potwierdzenia celu i warunków
planowanego pobytu;

6) nie posiada wystarczających środków utrzymania w odniesieniu do długości i celu
planowanego pobytu lub środków na powrót do państwa pochodzenia lub tranzyt
albo dokumentu potwierdzającego możliwość uzyskania takich środków zgodnie z
prawem;

7) posiada podrobiony lub przerobiony dokument podróży, wizę lub inny dokument
uprawniający do wjazdu i pobytu;

8) dane cudzoziemca znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;

9) dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen, o którym
mowa w art. 92 Konwencji Wykonawczej Schengen, do celów odmowy wjazdu;

10) wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może
stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego;

11) wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może
stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego lub stosunków międzynarodowych
Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca, który:
1) posiada zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, udzielone na podstawie art.

53a ust. 2;
[2) posiada wizę jednolitą pobytową upoważniającą tylko do wjazdu i pobytu na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 11.]
<2) posiada wizę Schengen upoważniającą tylko do wjazdu i pobytu na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej w celu, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 26.>
3. Przepisów ust. 1 pkt 1-7 i pkt 9-11 nie stosuje się do cudzoziemca przejeżdżającego przez

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tranzytem w przypadkach, o których mowa w art. 5
ust. 4 lit. a rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15
marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób
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przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2006, str. 1),
zwany dalej "kodeksem granicznym Schengen".

4. Przepisów ust. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje się do cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na okres nieprzekraczający 3 miesięcy.

[5. Okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lub 9, nie mogą stanowić wyłącznej
podstawy odmowy wjazdu cudzoziemcowi, który posiada wizę krajową lub wizę jednolitą
pobytową upoważniającą tylko do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

6. Okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4, nie mogą stanowić wyłącznej podstawy
odmowy wjazdu cudzoziemcowi podróżującemu do innego państwa obszaru Schengen,
które wydało mu wizę krajową, lub posiadającemu wizę jednolitą tranzytową.]

<5. Okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lub 9, nie mogą stanowić wyłącznej
podstawy odmowy wjazdu cudzoziemcowi, który posiada wizę krajową lub wizę
Schengen upoważniającą tylko do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

6. Okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4, nie mogą stanowić wyłącznej
podstawy odmowy wjazdu cudzoziemcowi podróżującemu do innego państwa
obszaru Schengen, które wydało mu wizę krajową.>

7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) wykaz chorób mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, których

rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) kryteria pozwalające rozpoznać lub podejrzewać wystąpienie chorób mogących
stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, o których mowa w pkt 1

- uwzględniając tylko choroby epidemiczne określone przez Światową Organizację
Zdrowia oraz inne choroby wysoce zakaźne i szczególnie niebezpieczne, które podlegają
zwalczaniu u obywateli polskich na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001
r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z późn. zm.), oraz
mając na celu zapewnienie humanitarnego traktowania cudzoziemców i zapobieżenie
zagrożeniu dla zdrowia publicznego w obszarze przejścia granicznego.

[Art. 25.
1. Wiza określa:

1) numer dokumentu podróży cudzoziemca;
2) miejsce i datę jej wydania;
3) cel wjazdu i pobytu;
4) okres ważności wizy, podczas którego może nastąpić pierwszy wjazd na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej lub państw obszaru Schengen i musi nastąpić ostatni
wyjazd z tego terytorium;

5) okres pobytu, przez który cudzoziemiec może przebywać, w okresie ważności wizy, na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państw obszaru Schengen;

6) liczbę wjazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państw obszaru
Schengen dozwolonych w okresie pobytu.
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2. Wiza może uprawniać do jednego, dwóch lub nieograniczonej liczby wjazdów.
3. Początek okresu ważności wizy powinien przypadać na okres 3 miesięcy od dnia wydania

wizy.
4. Wiza może określać inne warunki wjazdu, a także zawierać inne informacje, a w

szczególności:
1) imię i nazwisko cudzoziemca oraz jego fotografię;
2) miejsce, w którym powinno nastąpić przekroczenie granicy;
3) liczbę dzieci oraz innych osób towarzyszących cudzoziemcowi, wpisanych do jego

dokumentu podróży.
5. Wiza może zawierać zakodowany zapis danych i informacji, o których mowa w ust. 1 i 4.

Art. 26.
1. Wizę wydaje się jako wizę:

1) jednolitą: pobytową lub tranzytową;
2) krajową.

2. Wiza jednolita pobytowa uprawnia do jednego lub większej liczby wjazdów, pod
warunkiem, że ani długość ciągłego pobytu, ani całkowita długość kolejnych pobytów na
terytorium państw obszaru Schengen nie przekraczają 3 miesięcy w ciągu każdego okresu
6 miesięcy liczonego od dnia pierwszego wjazdu na to terytorium.

3. Wiza jednolita tranzytowa uprawnia do:
1) przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw obszaru

Schengen w drodze na terytorium innego państwa niż państwa obszaru Schengen,
pod warunkiem że tranzyt nie przekracza 5 dni;

2) pobytu w strefie tranzytowej lotniska międzynarodowego.
4. Wiza krajowa uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 3
miesiące i nieprzekraczających łącznie roku w okresie ważności wizy.

5. Okres pobytu na podstawie wizy jednolitej pobytowej lub wizy krajowej ustala się w
granicach określonych w ust. 2 lub 4 odpowiednio do celu pobytu wskazanego przez
cudzoziemca.

6. Na wniosek cudzoziemca może być wydana wiza krajowa, która przez okres 3 miesięcy,
licząc od pierwszego dnia jej ważności, uprawnia do wjazdu i pobytu także jako wiza
jednolita pobytowa, jeżeli nie zachodzą przesłanki odmowy wydania wizy krajowej oraz
wizy jednolitej pobytowej.

7. Okres ważności wizy jednolitej pobytowej lub wizy krajowej nie może przekroczyć 5 lat.
Art. 27.

1. Wiza jednolita może być wydana cudzoziemcowi, który spełnia warunki określone w art. 5
ust. 1 lit. a i c-e kodeksu granicznego Schengen.

2. Wiza jednolita o ograniczonej ważności terytorialnej upoważniająca do wjazdu i pobytu
tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być wydana cudzoziemcowi:

1) który nie spełnia warunków wjazdu, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. c-e kodeksu
granicznego Schengen,
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2) który wykorzystał dopuszczalny czas pobytu na terytorium państw obszaru Schengen
przez 3 miesiące w ciągu każdego okresu 6 miesięcy liczonego od dnia pierwszego
wjazdu,

3) ze względu na wyjątkową pilność sprawy, w szczególności uzasadnioną względami
humanitarnymi, zobowiązaniami międzynarodowymi lub interesem Rzeczypospolitej
Polskiej, gdy centralny organ wizowy innego państwa obszaru Schengen zajął
negatywne stanowisko w toku konsultacji, o których mowa w art. 39 ust. 2 pkt 2, lub
konsul odstąpił od przeprowadzenia konsultacji

- pod warunkiem, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę wydania wizy
krajowej; warunek ten nie dotyczy wydania wizy w celu, o którym mowa w art. 28 ust. 1
pkt 11.

3. Wiza jednolita o ograniczonej ważności terytorialnej upoważniająca cudzoziemca do
wjazdu i pobytu tylko na terytorium niektórych państw obszaru Schengen może być
wydana, gdy dokument podróży cudzoziemca jest uznawany tylko na terytorium tych
państw.

Art. 28.
1. Wiza jednolita pobytowa lub wiza krajowa mogą być wydane w celu:

1) turystycznym;
2) odwiedzin;
3) udziału w imprezach sportowych;
4) prowadzenia działalności gospodarczej;
5) prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach

międzynarodowych;
6) wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego oraz

organizacji międzynarodowej;
7) wykonywania pracy;
8) odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych

studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia;
9) naukowym, szkoleniowym, dydaktycznym, innym niż cel, o którym mowa w pkt 8;

10) korzystania z ochrony czasowej;
11) przyjazdu ze względów humanitarnych, ze względu na interes państwa lub

zobowiązania międzynarodowe;
12) dołączenia do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub
przebywania z nim;

13) udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej albo programie pomocy
humanitarnej lub programie wakacyjnej pracy studentów;

14) innym niż określony w pkt 1-13 oraz ust. 2 i 3.
2. Wiza może być wydana także jako wiza:

1) dyplomatyczna;
2) służbowa;
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3) kurierska.
3. Wiza w celu:

1) udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu,
2) o którym mowa w art. 43 ust. 4, art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3,
3) przesiedlenia się jako członek najbliższej rodziny repatrianta,
4) realizacji zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie

się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE,
5) korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka,
6) repatriacji

- może być wydana tylko jako wiza krajowa.
Art. 29.

1. Wiza w celu wykonywania pracy może być wydana cudzoziemcowi, który przedstawi
zezwolenie na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo pisemne oświadczenie
pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie
jest wymagane.

2. Wizę, o której mowa w ust. 1, wydaje się na okres pobytu, który odpowiada okresowi
wskazanemu w zezwoleniu lub oświadczeniu, jednak nie dłuższy niż wskazany w art. 26
ust. 2 lub 4.

3. Cudzoziemcowi, który zamierza wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracę
zależną od rytmu pór roku przez czas określony, wizę, o której mowa w ust. 1, wydaje się
na okres pobytu, który odpowiada okresowi wskazanemu w zezwoleniu na pracę lub
pisemnym oświadczeniu pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi
wykonywania pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane, nie dłużej jednak niż
na 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy liczonych od dnia pierwszego wjazdu.

Art. 30.
Wizę dyplomatyczną wydaje się szefowi i członkowi personelu misji dyplomatycznej,
kierownikowi urzędu konsularnego i członkowi personelu konsularnego państwa obcego oraz
innej osobie zrównanej z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych
zwyczajów międzynarodowych, a także członkom ich rodzin.

Art. 31.
Wizę służbową wydaje się członkowi personelu administracyjnego i technicznego, członkowi
personelu służby misji dyplomatycznej, pracownikowi konsularnemu, członkowi personelu
służby urzędu konsularnego, innej osobie skierowanej do pracy w Rzeczypospolitej Polskiej
oraz przyjeżdżającej służbowo zrównanej z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie
ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także członkom ich rodzin.

Art. 32.
Wizę dyplomatyczną i służbową wydaje się na okres pełnienia funkcji, z którą jest związane
uprawnienie do uzyskania tego rodzaju wizy.

Art. 33.
Wizę kurierską wydaje się kurierowi dyplomatycznemu.
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Art. 34.
1. Cudzoziemcowi odmawia się wydania wizy jednolitej, jeżeli jego dane znajdują się w

wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
niepożądany, lub cudzoziemiec nie spełnia warunków wjazdu, o których mowa w art. 5
ust. 1 lit. a i c-e kodeksu granicznego Schengen.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do wiz jednolitych o ograniczonej ważności terytorialnej.
Art. 35.

Cudzoziemcowi odmawia się wydania wizy krajowej, jeżeli:
1) jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;
2) nie posiada wystarczających środków utrzymania na czas trwania planowanego

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o świadczeniach

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenia
pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej ważnego przez okres zamierzonego pobytu cudzoziemca na tym terytorium;

4) zachodzi obawa, że wydanie wizy mogłoby spowodować zagrożenie dla obronności
lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
albo naruszyć interes Rzeczypospolitej Polskiej;

5) okres ważności dokumentu podróży cudzoziemca upływa wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem okresu ważności wnioskowanej wizy;

6) w postępowaniu o wydanie wizy:
a) złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane

osobowe lub fałszywe informacje,
b) zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo, w celu użycia za autentyczny, podrobił

lub przerobił dokument bądź takiego dokumentu jako autentycznego używał;
7) nie uzasadnił celu lub warunków planowanego pobytu.

Art. 36.
1. Wizę wydaje lub odmawia jej wydania konsul. Wizę w celu wykonywania pracy wydaje

lub odmawia jej wydania konsul właściwy ze względu na państwo stałego zamieszkania
cudzoziemca.

2. Jeżeli cudzoziemiec legalnie przebywa na terytorium państw członkowskich Unii
Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji
Szwajcarskiej, wizę w celu wykonywania pracy może mu wydać inny konsul niż wskazany
w ust. 1 zdanie drugie.

3. Wizę dyplomatyczną, służbową i kurierską wydają lub odmawiają jej wydania:
1) minister właściwy do spraw zagranicznych;
2) konsul.

4. Wizę dyplomatyczną i służbową wydaje minister właściwy do spraw zagranicznych na
podstawie noty ministerstwa spraw zagranicznych państwa obcego lub jego misji
dyplomatycznej, a konsul - dodatkowo na podstawie wniosku o wydanie wizy.

5. Decyzja wydana przez konsula jest ostateczna.
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6. Konsul jest obowiązany uzasadnić ustnie odmowę wydania wizy, o której mowa w art. 28
ust. 1 pkt 12, może jednak odstąpić od uzasadnienia w całości lub w części, jeżeli
wymagają tego względy bezpieczeństwa państwa.

Art. 37.
1. Komendant placówki Straży Granicznej może wydać wizę jednolitą na zasadach

określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 415/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w
sprawie wydawania wiz na granicy, w tym wydawania takich wiz marynarzom
podróżującym tranzytem (Dz. Urz. WE L 64 z 07.03.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 119).

2. Postępowanie w sprawie wydania wizy na granicy może być ograniczone do czynności, o
których mowa w art. 24.

3. Komendant placówki Straży Granicznej odnotowuje wydanie decyzji o odmowie wydania
wizy na granicy w dokumencie podróży cudzoziemca.

4. Decyzja wydana przez komendanta placówki Straży Granicznej jest ostateczna.
5. Komendant Główny Straży Granicznej:

1) informuje właściwe organy innych państw obszaru Schengen o wydaniu na granicy
wizy jednolitej o ograniczonej ważności terytorialnej;

2) gromadzi informacje o wizach o ograniczonej ważności terytorialnej wydanych na
granicy przez organy innych państw obszaru Schengen, upoważniających do wjazdu
na terytorium tych państw.

Art. 38.
1. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie wizy składa na formularzu wniosek, który

zawiera:
1) dane osobowe cudzoziemca oraz dane objętych wnioskiem dzieci i innych osób

wpisanych do dokumentu podróży cudzoziemca, w zakresie niezbędnym do wydania
wizy;

2) cechy dokumentu podróży cudzoziemca;
3) informację o podróżach i pobytach zagranicznych w okresie ostatnich 5 lat;
4) wskazanie i uzasadnienie celu pobytu.

2. Do wniosku dołącza się fotografie osób objętych wnioskiem oraz dokumenty
potwierdzające:

1) okoliczności podane we wniosku;
2) pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium państw obszaru

Schengen w wysokości co najmniej 30.000 euro przez okres zamierzonego pobytu na
tym terytorium - w przypadku wniosku o wydanie wizy jednolitej pobytowej;

3) posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub pokrycie przez
ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres
zamierzonego pobytu na tym terytorium - w przypadku wniosku o wydanie wizy
krajowej.

3. Komendant placówki Straży Granicznej w przypadku, o którym mowa w art. 37 ust. 1,
może zwolnić cudzoziemca od obowiązku dołączenia fotografii.
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Art. 39.
1. Wydanie wizy jednolitej w przypadkach określonych przez Radę Unii Europejskiej na

podstawie art. 17 ust. 2 Konwencji Wykonawczej Schengen wymaga uzyskania zgody
Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców działającego jako centralny organ wizowy.

2. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców konsultuje możliwość wyrażenia zgody na wydanie
wizy jednolitej:

1) w przypadkach określonych w załączniku 5A do Wspólnych Instrukcji Konsularnych
dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczących wiz (Dz. Urz. UE C
326 z 22.12.2005, str. 1), zwanych dalej "Wspólnymi Instrukcjami Konsularnymi", z:

a) Komendantem Głównym Straży Granicznej,
b) Komendantem Głównym Policji,
c) Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
d) Szefem Agencji Wywiadu,
e) ministrem właściwym do spraw zagranicznych;

2) w przypadkach określonych w załączniku 5B lub 5C do Wspólnych Instrukcji
Konsularnych, z centralnymi organami wizowymi innych państw obszaru Schengen.

3. Jeżeli wydanie wizy przez organ wizowy innego państwa obszaru Schengen wymaga
zgody centralnego organu wizowego Rzeczypospolitej Polskiej, Szef Urzędu do Spraw
Cudzoziemców działający jako centralny organ wizowy konsultuje możliwość wyrażenia
zgody z organami, o których mowa w ust. 2 pkt 1.

4. Organy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, są obowiązane, w terminie 5 dni od dnia
otrzymania wniosku o konsultację, przekazać opinię w sprawie zgody na wydanie wizy
jednolitej. Nieprzekazanie opinii w tym terminie uznaje się za równoważne z wydaniem
opinii pozytywnej.

5. Na wniosek organów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, termin przekazania opinii w sprawie
zgody na wydanie wizy jednolitej może być przedłużony o 5 dni, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach do 80 dni.

6. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców informuje konsula o wyrażeniu zgody na wydanie
wizy jednolitej lub braku zgody na jej wydanie, w terminie 10 dni od dnia otrzymania
wniosku w tej sprawie. Termin ten ulega przedłużeniu odpowiednio do przedłużenia
terminu przekazania opinii, o którym mowa w ust. 5, lub przekazania stanowiska przez
centralne organy wizowe innych państw obszaru Schengen, o czym Szef Urzędu do Spraw
Cudzoziemców zawiadamia konsula.

7. Przepisu ust. 5 i 6 w zakresie dotyczącym terminów nie stosuje się, gdy inne terminy
wynikają z umów międzynarodowych o ułatwieniach wizowych zawartych przez Unię
Europejską.

8. Nieudzielenie konsulowi przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców informacji w
sprawie zgody na wydanie wizy jednolitej w terminach, o których mowa w ust. 6, uznaje
się za wyrażenie zgody.

9. Wiza wydawana na granicy przez komendanta placówki Straży Granicznej nie wymaga
zgody Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
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Art. 40.
1. Przed wydaniem wizy jednolitej, do której nie stosuje się art. 17 ust. 2 Konwencji

Wykonawczej Schengen, lub wizy krajowej, organ właściwy do jej wydania może zwrócić
się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z wnioskiem o przekazanie informacji, czy
wobec cudzoziemca zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 34 lub art. 35 pkt 1-4,
6 i 7.

2. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców przekazuje informacje, czy wobec cudzoziemca
zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 34 lub art. 35 pkt 1-4, 6 i 7, po konsultacji
z organami, o których mowa w art. 39 ust. 2 pkt 1.

3. Przepisy art. 39 ust. 4-8 stosuje się odpowiednio.
Art. 41.

1. Wizę krajową zamieszcza się w dokumencie podróży lub w polskim dokumencie
tożsamości cudzoziemca, a w przypadku szczególnym, uzasadnionym interesem
cudzoziemca, na osobnym blankiecie wizowym.

2. Cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
wizy krajowej, w przypadku wymiany dokumentu podróży albo polskiego dokumentu
tożsamości cudzoziemca, wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca,
na jego wniosek, zamieszcza wizę w nowym dokumencie.

3. Organ, który wydał cudzoziemcowi wizę krajową, może, z urzędu lub na wniosek
cudzoziemca, sprostować w niej błędy pisarskie i oczywiste omyłki.

4. Jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, błędy pisarskie i
oczywiste omyłki w wizie krajowej wydanej cudzoziemcowi przez konsula prostuje
wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

5. Organ, który sprostował błędy pisarskie i oczywiste omyłki w wizie krajowej wydanej
cudzoziemcowi, zamieszcza w dokumencie podróży lub polskim dokumencie tożsamości
cudzoziemca nową wizę prawidłowo wypełnioną i anuluje wizę wydaną poprzednio.

Art. 42.
1. Cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można

przedłużyć wizę jednolitą pobytową lub wizę krajową, jeżeli są spełnione łącznie
następujące warunki:

1) przemawia za tym ważny interes zawodowy lub osobisty cudzoziemca albo względy
humanitarne;

2) zdarzenia, które są przyczyną ubiegania się o przedłużenie wizy, wystąpiły
niezależnie od woli cudzoziemca i nie były możliwe do przewidzenia w chwili
wydania wizy;

3) okoliczności sprawy nie wskazują, że cel pobytu cudzoziemca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej będzie inny niż deklarowany;

4) nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 34 lub w art. 35 pkt 1-6.
2. Okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przedłużonej wizy nie

może przekraczać okresu pobytu przewidzianego dla danego typu wizy.
3. Cudzoziemcowi przebywającemu w szpitalu, którego stan zdrowia wyklucza przewiezienie

lub wyjazd do innego państwa, wizę przedłuża się do dnia, w którym stan jego zdrowia
pozwoli na opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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4. Organ właściwy do przedłużenia wizy może powołać biegłego lekarza w celu wydania
opinii w sprawie, o której mowa w ust. 3.

5. Wizę przedłuża się jednokrotnie z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 3.
Przedłużenia wizy dokonuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu
cudzoziemca przez zamieszczenie naklejki wizowej w dokumencie podróży cudzoziemca.

6. Przedłużenie lub odmowa przedłużenia wizy następuje w drodze decyzji.
7. O przedłużeniu wizy jednolitej pobytowej wydanej przez organ innego państwa obszaru

Schengen wojewoda informuje właściwy organ tego państwa.
Art. 42a.

(uchylony).
Art. 43.

1. Cudzoziemiec jest obowiązany złożyć wniosek o przedłużenie wizy co najmniej 7 dni przed
upływem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie jednolitej lub co najmniej 14 dni
przed upływem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie krajowej.

2. Do wniosku o przedłużenie wizy stosuje się odpowiednio art. 38.
3. Wojewoda powinien przedłużyć wizę albo odmówić jej przedłużenia przed upływem

okresu pobytu oznaczonego w wizie, jeżeli wniosek o jej przedłużenie został złożony w
terminie, o którym mowa w ust. 1.

4. Wojewoda wydaje cudzoziemcowi, który złożył wniosek w terminach określonych w ust. 1,
wizę krajową na okres postępowania w sprawie przedłużenia wizy i anuluje ją po
wydaniu decyzji ostatecznej w tej sprawie.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się w razie zawieszenia postępowania w sprawie przedłużenia
wizy na wniosek strony.

Art. 44.
1. Wizę krajową unieważnia się, jeżeli:

1) dane cudzoziemca znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;

2) wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić
zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i
porządku publicznego lub naruszać interes Rzeczypospolitej Polskiej;

3) okres ważności dokumentu podróży cudzoziemca upływa wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem okresu ważności posiadanej przez niego wizy;

4) cudzoziemiec w postępowaniu o wydanie wizy:
a) złożył wniosek zawierający lub dołączył do niego dokumenty zawierające

nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje,
b) zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo, w celu użycia za autentyczny, podrobił

lub przerobił dokument, lub takiego dokumentu jako autentycznego używał.
2. Wizę krajową można unieważnić, jeżeli cudzoziemiec nie przedstawił wystarczających

dokumentów potwierdzających zamierzony cel i warunki planowanego pobytu.
3. Do unieważniania wizy jednolitej stosuje się przepisy załącznika V do kodeksu

granicznego Schengen oraz decyzji Komitetu Wykonawczego z dnia 14 grudnia 1993 r. w
sprawie wspólnych zasad anulowania, unieważniania lub skracania okresu ważności
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wizy jednolitej (Dz. Urz. WE L 239 z 22.09.2000, str. 154; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 19, t. 2, str. 131).

4. Postępowanie w sprawie unieważnienia wizy może być ograniczone do czynności, o
których mowa w art. 24.

5. Decyzję o unieważnieniu wizy wydaje komendant placówki Straży Granicznej lub
komendant oddziału Straży Granicznej.

6. Od decyzji komendanta placówki Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży
Granicznej o unieważnieniu wizy przysługuje odwołanie do Komendanta Głównego
Straży Granicznej.

7. Decyzji o unieważnieniu wizy nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
8. Wydanie decyzji o unieważnieniu wizy odnotowuje się w dokumencie podróży

cudzoziemca.
9. Komendant Główny Straży Granicznej informuje o unieważnieniu wizy jednolitej wydanej

przez organ innego państwa obszaru Schengen właściwy organ tego państwa, podając
przyczynę unieważnienia.

Art. 45.
1. Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed

upływem okresu pobytu oznaczonego w wizie oraz przed upływem okresu ważności wizy,
chyba że posiada ważny dokument uprawniający do pobytu na tym terytorium.

2. Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy
międzynarodowej o zniesieniu obowiązku wizowego lub jednostronnego zniesienia
obowiązku wizowego, lub wobec którego stosuje się częściowe lub całkowite zniesienie
obowiązku wizowego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15
marca 2001 r. wymieniającym państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy
podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z
tego wymogu (Dz. Urz. WE L 81 z 21.03.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 4, str. 65, z późn. zm.), jest obowiązany opuścić to
terytorium przed upływem terminu przewidzianego w umowie międzynarodowej, w
jednostronnym zniesieniu obowiązku wizowego lub w rozporządzeniu, chyba że posiada
ważny dokument uprawniający do pobytu na tym terytorium.

3. Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ruchu bezwizowym
na podstawie umowy międzynarodowej o zniesieniu obowiązku wizowego lub w związku z
jednostronnym zniesieniem przez Rzeczpospolitą Polską obowiązku wizowego jest
obowiązany opuścić to terytorium po upływie okresu pobytu, na który wjechał na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia
wejścia w życie wypowiedzenia umowy lub przywrócenia obowiązku wizowego.

4. Jeżeli wejście w życie wypowiedzenia umowy o całkowitym lub częściowym zniesieniu
obowiązku wizowego lub przywrócenie obowiązku wizowego nastąpiło przed ogłoszeniem
o tym w formie prawem przewidzianej, termin, o którym mowa w ust. 3, liczy się od dnia
tego ogłoszenia.

Art. 45a.
(uchylony).

Art. 45b.
(uchylony).
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Art. 46.
Minister właściwy do spraw zagranicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) dokumenty potwierdzające pełnienie funkcji szefów i członków personelu misji
dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków personelu
konsularnego państw obcych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie
ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także
status członków ich rodzin,

2) wzory dokumentów, o których mowa w pkt 1,
3) oznaczenie wiz wydawanych osobom, o których mowa w pkt 1

- uwzględniając obowiązujące w tym zakresie umowy lub powszechnie ustalone zwyczaje
międzynarodowe.

Art. 47.
1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do

spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) oznaczenie wiz, z wyłączeniem wiz wydawanych szefom i członkom personelu misji

dyplomatycznych, kierownikom urzędów konsularnych i członkom personelu
konsularnego państw obcych oraz innym osobom zrównanym z nimi na podstawie
ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych oraz
członkom ich rodzin, uwzględniając typy wiz, o których mowa w art. 26, i cele
wydania wizy określone w art. 28;

2) wzór wizy krajowej, uwzględniając zakres danych, które powinny być w niej zawarte,
określony w art. 25 ust. 1-4;

3) wzór blankietu wizowego, o którym mowa w art. 41 ust. 1;
4) wzory formularzy wniosków o wydanie wizy lub jej przedłużenie, uwzględniając w

szczególności dane, o których mowa w art. 12 i art. 38 ust. 1, oraz liczbę fotografii i
wymogi dotyczące fotografii dołączanych do wniosków;

5) sposób odnotowywania przyjęcia wniosku wizowego;
6) sposób przekazywania przez konsula Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców

danych zawartych we wniosku o wydanie wizy w celu przeprowadzenia konsultacji, o
których mowa w art. 39, lub przekazania informacji, o których mowa w art. 40;

7) sposób zamieszczania wizy krajowej w dokumencie podróży oraz anulowania wizy
krajowej wydawanej w toku postępowań: o przedłużenie wizy, wydanie zezwolenia
na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na
pobyt rezydenta długoterminowego WE;

8) sposób odnotowywania przez komendanta placówki Straży Granicznej lub
komendanta oddziału Straży Granicznej wydania decyzji o odmowie wydania wizy
lub unieważnieniu wizy w dokumencie podróży.

2. Sposób odnotowywania przyjęcia wniosku wizowego, zamieszczania wizy krajowej w
dokumencie podróży, anulowania wizy krajowej, odnotowywania wydania decyzji o
odmowie wydania wizy lub unieważnieniu wizy powinien zapewniać możliwość kontroli
wykonania tych czynności.
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3. Sposób przekazywania przez konsula Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców danych, o
których mowa w ust. 1 pkt 6, powinien zapewniać sprawne przeprowadzenie konsultacji,
przekazywania informacji oraz bezpieczne przekazywanie danych.

4. W przypadku zmiany wzoru wizy w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, można
określić termin ważności wiz wydanych na blankietach dotychczasowego wzoru oraz
termin, do którego mogą być stosowane blankiety dotychczasowego wzoru.

Art. 48.
W zakresie nieuregulowanym przepisami niniejszego rozdziału stosuje się przepisy Wspólnych
Instrukcji Konsularnych.]

<Art. 25.
Wizę wydaje się jako wizę Schengen lub wizę krajową.

Art. 26.
1. Wiza Schengen lub wiza krajowa, z wyłączeniem tranzytowej wizy lotniskowej, o

której mowa w art. 2 pkt 5 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, mogą być wydane
w celu:

1) turystycznym;
2) odwiedzin;
3) udziału w imprezach sportowych;
4) prowadzenia działalności gospodarczej;
5) wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu

kolejnych 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia
wykonywania pracy, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy;

6) wykonywania pracy kierowcy wykonującego międzynarodowy transport
drogowy;

7) wykonywania pracy na podstawie dokumentów innych niż określone w pkt 5
lub pracy innej niż określona w pkt 6;

8) prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach;
9) wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego

lub organizacji międzynarodowej;
10) odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych

studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia;
11) szkolenia zawodowego;
12) kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w pkt 10 i 11;
13) dydaktycznym;
14) prowadzenia badań naukowych;
15) tranzytu;
16) leczenia;
17) realizacji zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na

osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE;
18) dołączenia do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –
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strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji
Szwajcarskiej lub przebywania z nim;

19) udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy
humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej;

20) udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu;
21) o którym mowa w art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3;
22) przesiedlenia się jako członek najbliższej rodziny repatrianta;
23) korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;
24) repatriacji;
25) korzystania z ochrony czasowej;
26) przyjazdu ze względów humanitarnych, ze względu na interes państwa lub

zobowiązania międzynarodowe;
27) innym niż określony w pkt 1 – 26.

2. Wiza w celu tranzytu może być wydana tylko jako wiza Schengen.
3. Wiza w celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 20 – 25, może być wydana tylko jako wiza

krajowa.
4. Wiza Schengen lub wiza krajowa, w celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, mogą być

wydane w szczególności jako wiza dyplomatyczna lub służbowa.
Art. 27.

1. Wiza Schengen lub wiza krajowa, w celu wykonywania pracy, o której mowa w art.
26 ust. 1 pkt 5 – 7, mogą być wydane cudzoziemcowi, który przedstawi zezwolenie
na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo pisemne oświadczenie
pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, jeżeli
zezwolenie na pracę nie jest wymagane.

2. Wizę Schengen lub wizę krajową, o których mowa w ust. 1, wydaje się na okres
pobytu, który odpowiada okresowi wskazanemu w zezwoleniu lub oświadczeniu, nie
dłuższy niż przewidziany dla danego typu wizy, a w przypadku wizy w celu
wykonywania pracy, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5, okres pobytu, na który
wydaje się wizę, nie może być dłuższy niż 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy liczonym
od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 28.
Wizę Schengen lub wizę krajową wydaje się jako wizę dyplomatyczną szefowi
i członkowi personelu misji dyplomatycznej, kierownikowi urzędu konsularnego
i członkowi personelu konsularnego państwa obcego oraz innej osobie zrównanej z nimi
pod względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie
ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także członkom ich rodzin, na okres
pełnienia funkcji, z którą jest związane uprawnienie do uzyskania tego rodzaju wizy.

Art. 29.
Wizę Schengen lub wizę krajową wydaje się jako wizę służbową członkowi personelu
administracyjnego i technicznego, członkowi personelu służby misji dyplomatycznej,
pracownikowi konsularnemu, członkowi personelu służby urzędu konsularnego, innej
osobie skierowanej do pracy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyjeżdżającej służbowo
zrównanej z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów
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międzynarodowych, a także członkom ich rodzin, na okres pełnienia funkcji, z którą jest
związane uprawnienie do uzyskania tego rodzaju wizy.

Art. 30.
Cudzoziemcowi odmawia się wydania wizy krajowej, jeżeli:

1) jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;

2) nie posiada wystarczających środków utrzymania na czas trwania planowanego
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na powrót do państwa
pochodzenia lub zamieszkania lub na tranzyt do państwa trzeciego, które
udzieli pozwolenia na wjazd, lub możliwości uzyskania takich środków zgodnie
z prawem;

3) nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub
podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w
wysokości 30 000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywającego wszelkie wydatki,
które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z
koniecznością powrotu z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy
medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w której
ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych
ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu
udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot
rachunku;

4) wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może
spowodować zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego albo naruszyć interes
Rzeczypospolitej Polskiej;

5) dokument podróży cudzoziemca nie spełnia kryteriów określonych w art. 32 ust.
5, z wyłączeniem przypadku, gdy kryterium, o którym mowa w art. 32 ust. 5 pkt
1, zostało pominięte ze względu na słuszny interes cudzoziemca;

6) w postępowaniu o wydanie wizy krajowej:
a) złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane

osobowe lub fałszywe informacje,
b) zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo, w celu użycia za autentyczny, podrobił

lub przerobił dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używał;
7) nie uzasadnił celu lub warunków planowanego pobytu.

Art. 31.
1. Wiza krajowa uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 3
miesiące i nieprzekraczających łącznie roku w okresie ważności wizy.

2. Okres pobytu na podstawie wizy krajowej ustala się w granicach określonych w ust.
1 odpowiednio do celu pobytu wskazanego przez cudzoziemca.

3. Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 5 lat.
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Art. 32.
1. Wizę krajową wydaje się na wniosek cudzoziemca.
2. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie wizy krajowej składa:

1) wypełniony formularz wniosku, zawierający:
a) jego dane osobowe w zakresie niezbędnym do wydania wizy krajowej,
b) cechy posiadanego przez niego dokumentu podróży,
c) informację o podróżach i pobytach zagranicznych w okresie ostatnich 5 lat,
d) wskazanie i uzasadnienie celu pobytu;

2) aktualną fotografię;
3) dokumenty potwierdzające:

a) cel i warunki planowanego pobytu,
b) posiadanie wystarczających środków na pokrycie kosztów utrzymania

przez cały okres planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz na powrót do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub na
tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo
możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem,

c) posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
lub podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie
ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego przez okres planowanego
pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na
tym terytorium w związku z koniecznością powrotu z powodów
medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem
szpitalnym lub ze śmiercią, w której ubezpieczyciel zobowiązuje się do
pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych
bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na
podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku,

d) inne okoliczności podane we wniosku.
3. Wymóg dotyczący posiadania ubezpieczenia medycznego, o którym mowa w ust. 2

pkt 3 lit. c, można uznać za spełniony, w przypadku gdy cudzoziemiec posiada
odpowiednie ubezpieczenie w związku ze swoją sytuacją zawodową.

4. Dokonując oceny, czy wymóg dotyczący posiadania ubezpieczenia medycznego,
o którym mowa w ust. 2 pkt 3 lit. c, jest spełniony, konsul ustala, czy zapewnia ono
podmiotom udzielającym świadczenia zdrowotne na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej rzeczywistą możliwość zaspokajania roszczeń wobec ubezpieczyciela.

5. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie wizy krajowej przedstawia do wglądu
dokument podróży, który spełnia następujące kryteria:

1) okres ważności dokumentu podróży upływa nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem okresu ważności wnioskowanej wizy;

2) zawiera przynajmniej dwie wolne strony;
3) został wydany w ciągu ostatnich 10 lat.
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6. W pilnych przypadkach uzasadnionych słusznym interesem cudzoziemca kryterium,
o którym mowa w ust. 5 pkt 1, może być pominięte.

7. Przyjęcie wniosku o wydanie wizy krajowej odnotowuje się w dokumencie podróży
cudzoziemca.

Art. 33.
1. Konsul rozpatrujący wniosek o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej może

zwrócić się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o przekazanie informacji, czy
wobec cudzoziemca zachodzą okoliczności odmowy wydania wizy Schengen,
o których mowa w art. 32 ust. 1 lit. a tiret ii lub vi Wspólnotowego Kodeksu
Wizowego albo wizy krajowej, o których mowa w art. 30 pkt 4 lub 7.

2. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców przekazuje informacje, o których mowa w
ust. 1, w terminie 10 dni od dnia otrzymania wniosku konsula w tej sprawie, po
konsultacji z:

1) Komendantem Głównym Straży Granicznej;
2) Komendantem Głównym Policji;
3) Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
4) Szefem Agencji Wywiadu;
5) ministrem właściwym do spraw zagranicznych.

3. Organy, o których mowa w ust. 2, są obowiązane przekazać informacje, czy
zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę wydania wizy Schengen lub wizy
krajowej, Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w terminie 5 dni od dnia
otrzymania od niego wniosku w tej sprawie. Nieprzekazanie informacji w tym
terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń do wydania wizy Schengen lub wizy
krajowej.

4. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców może przedłużyć termin, o którym mowa w
ust. 2 lub 3, do 30 dni, jeżeli udzielenie informacji wymaga przeprowadzenia
dodatkowego postępowania wyjaśniającego w zakresie okoliczności odmowy
wydania wizy Schengen lub wizy krajowej.

5. O przedłużeniu terminu do udzielenia informacji Szef Urzędu do Spraw
Cudzoziemców powiadamia konsula.

Art. 34.
1. Jeżeli wydanie wizy Schengen wymaga zgody centralnego organu innego państwa

obszaru Schengen, konsul rozpatrujący wniosek o wydanie wizy Schengen
występuje o wyrażenie zgody do właściwego organu tego państwa, za pośrednictwem
Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców działającego jako centralny organ wizowy.

2. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców informuje organ rozpatrujący wniosek o
wydanie wizy Schengen, czy centralny organ innego państwa obszaru Schengen
wyraził zgodę na jej wydanie, w terminie 10 dni od dnia otrzymania wniosku w tej
sprawie.

3. Nieudzielenie informacji, o której mowa w ust. 2, w terminie 10 dni traktuje się jako
wyrażenie zgody na wydanie wizy Schengen przez centralny organ innego państwa
obszaru Schengen.
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Art. 35.
1. Wizę Schengen lub wizę krajową wydaje lub odmawia jej wydania konsul.
2. Wizę Schengen na granicy wydaje lub odmawia jej wydania komendant placówki

Straży Granicznej.
3. Wizę Schengen lub wizę krajową, jako wizę dyplomatyczną lub służbową wydają lub

odmawiają jej wydania:
1) minister właściwy do spraw zagranicznych lub
2) konsul.

4. Minister właściwy do spraw zagranicznych wydaje wizę Schengen lub wizę krajową,
jako wizę dyplomatyczną lub służbową, na podstawie noty ministerstwa spraw
zagranicznych państwa obcego lub jego misji dyplomatycznej, a konsul –
dodatkowo na podstawie wniosku o wydanie wizy.

Art. 36.
1. Wizę krajową w celu wykonywania pracy, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5 – 7,

wydaje lub odmawia jej wydania konsul właściwy ze względu na państwo stałego
zamieszkania cudzoziemca.

2. Cudzoziemcowi przebywającemu legalnie na terytorium państwa członkowskiego
Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej, wizę krajową w celu wykonywania pracy, o której
mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5 – 7, może wydać konsul, którego siedziba znajduje się w
tym państwie.

Art. 37.
1. Wydanie lub odmowa wydania wizy Schengen lub wizy krajowej następuje w drodze

decyzji.
2. Decyzję o odmowie wydania wizy krajowej wydaje się na formularzu.
3. Decyzja o wydaniu wizy Schengen lub wizy krajowej jest ostateczna.
4. Od decyzji o odmowie wydania wizy Schengen lub wizy krajowej wydanej przez:

1) konsula – przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten organ;
2) komendanta placówki Straży Granicznej – przysługuje odwołanie do

Komendanta Głównego Straży Granicznej.
5. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez konsula składa się w terminie 7 dni

od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania wizy Schengen lub wizy krajowej.
Art. 38.

1. Wizę krajową zamieszcza się w formie naklejki wizowej w dokumencie podróży lub
w polskim dokumencie tożsamości cudzoziemca, a w przypadku szczególnym,
uzasadnionym interesem cudzoziemca, na osobnym blankiecie wizowym.

2. Jeżeli dokument podróży albo polski dokument tożsamości cudzoziemca należący do
cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
wizy krajowej został wymieniony, wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu
cudzoziemca, na jego wniosek, zamieszcza w dokumencie wymienionym nową
naklejkę wizową wizy krajowej.
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Art. 39.
1. Naklejka wizowa wizy krajowej zawiera:

1) numer dokumentu podróży cudzoziemca;
2) miejsce i datę jej wydania;
3) cel wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) okres ważności wizy krajowej, podczas którego może nastąpić pierwszy wjazd

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i musi nastąpić ostatni wyjazd z tego
terytorium;

5) okres pobytu, przez który cudzoziemiec może przebywać, w okresie ważności
wizy krajowej, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) informację, czy wiza krajowa uprawnia do jednego, dwóch lub nieograniczonej
liczby wjazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dozwolonych w okresie
pobytu;

7) oznaczenie typu wizy krajowej;
8) imię i nazwisko cudzoziemca;
9) fotografię cudzoziemca.

2. Naklejka wizowa wizy krajowej może zawierać zakodowany zapis danych
i informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 8.

3. W naklejce wizowej wizy krajowej można określić inne niż wskazane w ust. 1
warunki wjazdu, w szczególności dotyczące miejsca, w którym powinno nastąpić
przekroczenie granicy.

4. Początek okresu ważności wizy krajowej powinien przypadać na okres 3 miesięcy od
dnia wydania wizy krajowej.

Art. 40.
1. Jeżeli w naklejce wizowej wizy krajowej został wykryty błąd przed jej

zamieszczeniem w dokumencie podróży, w polskim dokumencie tożsamości
cudzoziemca lub na blankiecie wizowym, naklejkę wizową wizy krajowej
unieważnia się.

2. Jeżeli błąd został wykryty po zamieszczeniu naklejki wizowej wizy krajowej w
dokumencie podróży, w polskim dokumencie tożsamości cudzoziemca lub na
blankiecie wizowym, organ, który wydał wizę krajową, unieważnia naklejkę wizową
wizy krajowej, a w dokumencie podróży, w polskim dokumencie tożsamości
cudzoziemca lub na blankiecie wizowym zamieszcza nową naklejkę wizową wizy
krajowej.

Art. 41.
1. Cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można

przedłużyć okres ważności wydanej wizy krajowej lub okres pobytu objęty tą wizą,
jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1) przemawia za tym ważny interes zawodowy lub osobisty cudzoziemca albo
względy humanitarne, uniemożliwiające mu opuszczenie tego terytorium przed
upływem terminu ważności wizy krajowej lub przed końcem objętego tą wizą
dozwolonego okresu pobytu;
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2) zdarzenia, które są przyczyną ubiegania się o przedłużenie wizy krajowej,
wystąpiły niezależnie od woli cudzoziemca i nie były możliwe do przewidzenia w
dniu składania wniosku o wydanie wizy krajowej;

3) okoliczności sprawy nie wskazują, że cel pobytu cudzoziemca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej będzie inny niż deklarowany;

4) nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania wizy
krajowej.

2. Wizę krajową można przedłużyć jednokrotnie, przy czym okres pobytu na
podstawie przedłużonej wizy krajowej nie może przekraczać okresu pobytu
przewidzianego dla wizy krajowej, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Cudzoziemcowi przebywającemu w szpitalu, którego stan zdrowia wyklucza
możliwość opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedłuża się okres
ważności wydanej wizy krajowej lub okres pobytu objęty tą wizą do dnia, w którym
stan jego zdrowia pozwoli na opuszczenie tego terytorium.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, organ właściwy do przedłużenia wizy
krajowej może powołać biegłego lekarza w celu wydania opinii, czy stan zdrowia
cudzoziemca wyklucza możliwość opuszczenia przez niego terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 42.
1. Cudzoziemiec, który zamierza przedłużyć pobyt na podstawie wizy Schengen lub

wizy krajowej, jest obowiązany złożyć wniosek o przedłużenie wizy co najmniej 3
dni przed upływem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 33 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu
Wizowego, lub gdy cudzoziemiec przebywa w szpitalu, wniosek może być złożony w
ostatnim dniu okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie Schengen lub wizie
krajowej.

3. Cudzoziemiec ubiegający się o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej
składa:

1) wypełniony formularz wniosku, który zawiera:
a) dane osobowe cudzoziemca, w zakresie niezbędnym do przedłużenia wizy

Schengen lub wizy krajowej,
b) cechy dokumentu podróży cudzoziemca,
c) informację o podróżach i pobytach zagranicznych w okresie ostatnich 5 lat,
d) wskazanie celu pobytu i uzasadnienie konieczności przedłużenia wizy

Schengen lub wizy krajowej;
2) aktualną fotografię;
3) dokumenty potwierdzające:

a) cel pobytu i konieczność przedłużenia wizy Schengen lub wizy krajowej,
b) posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
lub podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie
ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego przez okres planowanego
pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
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pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na
tym terytorium w związku z koniecznością powrotu z powodów
medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem
szpitalnym lub ze śmiercią, w której ubezpieczyciel zobowiązuje się do
pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych
bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na
podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku – w przypadku
przedłużenia wizy krajowej,

c) podróżne ubezpieczenie medyczne, o którym mowa w art. 15
Wspólnotowego Kodeksu Wizowego – w przypadku przedłużenia wizy
Schengen,

d) inne okoliczności podane we wniosku.
4. Do oceny wymogów dotyczących posiadania ubezpieczenia medycznego, o którym

mowa w ust. 3 pkt 3 lit. b, stosuje się odpowiednio art. 32 ust. 3 i 4.
5. Cudzoziemiec ubiegający się o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej

przedstawia do wglądu dokument podróży spełniający kryteria, o których mowa w
art. 32 ust. 5.

Art. 43.
1. Wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej złożony po terminie oraz

wniosek o przedłużenie wizy krajowej, o której mowa w art. 61 ust. 3 lub art. 71a
ust. 3, pozostawia się bez rozpoznania.

2. Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany, właściwy organ zamieszcza w
dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie
wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej.

3. Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków
formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pobyt cudzoziemca
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia
wniosku do czasu wydania decyzji ostatecznej w sprawie przedłużenia wizy
Schengen lub wizy krajowej.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w razie zawieszenia, na wniosek strony, postępowania
w sprawie przedłużenia wizy Schengen lub wizy krajowej.

Art. 44.
1. Organem właściwym do przedłużenia wizy Schengen lub wizy krajowej jest

wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.
2. Rozstrzygnięcie w sprawie przedłużenia wizy Schengen lub wizy krajowej następuje

w drodze decyzji.
3. Przedłużoną wizę Schengen lub wizę krajową zamieszcza się w dokumencie podróży

w formie naklejki wizowej.
Art. 45.

1. Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed
upływem okresu pobytu objętego wizą Schengen lub wizą krajową oraz przed
upływem okresu ważności tej wizy, chyba że posiada ważny dokument
uprawniający do pobytu na tym terytorium.
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2. Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
umowy międzynarodowej o zniesieniu obowiązku wizowego lub jednostronnego
zniesienia obowiązku wizowego, lub wobec którego stosuje się częściowe lub
całkowite zniesienie obowiązku wizowego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE)
nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniającym państwa trzecie, których
obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz
te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Dz. Urz. WE L 81 z 21.03.2001,
str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 4, str. 65, z
późn. zm.), jest obowiązany opuścić to terytorium przed upływem terminu
przewidzianego w umowie międzynarodowej, w jednostronnym zniesieniu
obowiązku wizowego lub w rozporządzeniu, chyba że posiada ważny dokument
uprawniający do pobytu na tym terytorium.

3. Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ruchu
bezwizowym na podstawie umowy międzynarodowej o zniesieniu obowiązku
wizowego lub w związku z jednostronnym zniesieniem przez Rzeczpospolitą Polską
obowiązku wizowego jest obowiązany opuścić to terytorium po upływie okresu
pobytu, na który wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż po
upływie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie wypowiedzenia umowy lub przywrócenia
obowiązku wizowego.

4. Jeżeli wejście w życie wypowiedzenia umowy o całkowitym lub częściowym
zniesieniu obowiązku wizowego lub przywrócenie obowiązku wizowego nastąpiło
przed ogłoszeniem o tym, w formie prawem przewidzianej, termin, o którym mowa
w ust. 3, liczy się od dnia tego ogłoszenia.

Art. 46.
1. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, działający jako centralny organ wizowy, jest

organem właściwym do wyrażania zgody na wydanie wizy Schengen przez organ
innego państwa obszaru Schengen.

2. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców konsultuje możliwość wyrażenia zgody na
wydanie wizy Schengen przez organ innego państwa obszaru Schengen z organami,
o których mowa w art. 33 ust. 2.

3. Organy, o których mowa w art. 33 ust. 2, są obowiązane przekazać informację, czy
zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 32 ust. 1 lit. a tiret v lub vi
Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców,
w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od niego wniosku w tej
sprawie. Nieprzekazanie informacji w tym terminie traktuje się jako brak
zastrzeżeń do wydania wizy Schengen.

Art. 47.
1. Organem właściwym do informowania organów innych państw obszaru Schengen o

wydaniu wizy Schengen jest:
1) konsul – w przypadkach, o których mowa w art. 25 ust. 4 i art. 31 ust. 1

Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, w odniesieniu do wiz Schengen
wydawanych przez konsula;

2) Komendant Główny Straży Granicznej – w przypadkach, o których mowa w
art. 25 ust. 4 i art. 31 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, w odniesieniu
do wiz Schengen wydawanych na granicy;
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3) minister właściwy do spraw zagranicznych – w przypadkach, o których mowa
w art. 31 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, w odniesieniu do wiz
Schengen wydawanych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych.

2. Organy, o których mowa w ust. 1, przekazują informacje o wydaniu wizy Schengen
za pośrednictwem Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Art. 48.
1. W przypadkach, o których mowa w art. 25 ust. 4 i art. 31 ust. 1 Wspólnotowego

Kodeksu Wizowego, organem właściwym do gromadzenia informacji o wizach
Schengen wydanych przez właściwe organy innych państw obszaru Schengen jest
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

2. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców przekazuje informacje, o których mowa
w ust. 1:

1) Komendantowi Głównemu Straży Granicznej;
2) Komendantowi Głównemu Policji;
3) Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
4) Szefowi Agencji Wywiadu;
5) ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych.>

<Art. 48a.
1. Wizę krajową unieważnia się, jeżeli w chwili jej wydawania zachodziły okoliczności

uzasadniające odmowę jej wydania.
2. Wizę krajową cofa się, jeżeli po jej wydaniu cudzoziemiec przestał spełniać warunki

do jej wydania.
3. Wizę krajową można cofnąć na wniosek posiadacza tej wizy.
4. Unieważnienie lub cofnięcie wizy krajowej następuje w drodze decyzji.
5. Decyzję o unieważnieniu lub cofnięciu wizy krajowej wydaje się na formularzu.

Art. 48b.
1. Decyzję o unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schengen lub wizy krajowej wydaje:

1) konsul;
2) komendant placówki Straży Granicznej;
3) komendant oddziału Straży Granicznej;
4) minister właściwy do spraw zagranicznych w zakresie wiz dyplomatycznych

i służbowych.
2. Od decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schengen lub wizy krajowej wydanej

przez:
1) konsula – przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten organ;
2) komendanta placówki Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży

Granicznej – przysługuje odwołanie do Komendanta Głównego Straży
Granicznej.
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3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez konsula składa się w terminie 7 dni
od dnia doręczenia decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schengen lub wizy
krajowej.

4. Decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schengen lub wizy krajowej nadaje się
rygor natychmiastowej wykonalności.

5. Wydanie decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schengen lub wizy krajowej
odnotowuje się w dokumencie podróży, polsklim dokumencie tożsamości
cudzoziemca lub na osobnym blankiecie wizowym.

Art. 48c.
Do unieważnienia lub cofnięcia wizy krajowej stosuje się odpowiednio przepis art. 34
ust. 5 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego.

Art. 48d.
Organ, który unieważnił lub cofnął wizę Schengen wydaną przez inne państwo obszaru
Schengen, informuje o tym właściwy organ państwa, które wydało wizę.

Art. 48e.
W przypadkach, o których mowa w art. 34 ust. 1 i 2 Wspólnotowego Kodeksu
Wizowego, organem właściwym do gromadzenia informacji o wizach Schengen
wydanych przez polskie organy, unieważnionych lub cofniętych przez organy innych
państw obszaru Schengen, są:

1) Komendant Główny Straży Granicznej;
2) Komendant Główny Policji;
3) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
4) Szef Agencji Wywiadu;
5) minister właściwy do spraw zagranicznych w zakresie wiz dyplomatycznych

i służbowych.
Art. 48f.

Minister właściwy do spraw zagranicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) dokumenty potwierdzające pełnienie funkcji szefów i członków personelu misji
dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków personelu
konsularnego państw obcych oraz innych osób zrównanych z nimi pod względem
przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych
zwyczajów międzynarodowych, a także status członków ich rodzin,

2) wzory dokumentów, o których mowa w pkt 1,
3) oznaczenie wiz Schengen lub wiz krajowych wydawanych osobom, o których mowa

w pkt 1
– uwzględniając obowiązujące w tym zakresie umowy lub powszechnie ustalone
zwyczaje międzynarodowe.

Art. 48g.
1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym

do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
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1) oznaczenie wiz Schengen lub wiz krajowych, z wyłączeniem tranzytowej wizy
lotniskowej, o której mowa w art. 2 pkt 5 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego,
wizy Schengen wydawanej w celu tranzytu oraz wiz wydawanych szefom i
członkom personelu misji dyplomatycznych, kierownikom urzędów
konsularnych i członkom personelu konsularnego państw obcych oraz innym
osobom zrównanym z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na
podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów
międzynarodowych oraz członkom ich rodzin, uwzględniając typy wiz, o
których mowa w art. 25, i cele wydania wizy określone w art. 26,

2) wzór blankietu wizowego, o którym mowa w art. 38 ust. 1,
3) wzory formularzy wniosków o wydanie wizy krajowej lub przedłużenie wizy

Schengen lub wizy krajowej, uwzględniając w szczególności dane, o których
mowa w art. 12, art. 32 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ust. 3 pkt 1, i wymogi dotyczące
fotografii dołączanej do wniosku o wydanie wizy krajowej lub wniosku o
przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej,

4) sposób odnotowywania przyjęcia wniosku o wydanie wizy krajowej,
5) wzór naklejki wizowej wizy krajowej,
6) sposób przekazywania Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców:

a) danych z wniosku o wydanie wizy w przypadkach, o których mowa w art.
33 ust. 1 i art. 34 ust. 1, przez konsula,

b) informacji o wydaniu wizy Schengen przez konsula, Komendanta Głównego
Straży Granicznej i ministra właściwego do spraw zagranicznych,

7) wzór stempla potwierdzającego złożenie wniosku o przedłużenie wizy Schengen
lub wizy krajowej,

8) sposób unieważniania naklejki wizowej wizy krajowej w przypadku, o którym
mowa w art. 40 ust. 2,

9) sposób odnotowywania przez konsula, ministra właściwego do spraw
zagranicznych, komendanta placówki Straży Granicznej lub komendanta
oddziału Straży Granicznej wydania decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy
Schengen lub wizy krajowej w dokumencie podróży, polskim dokumencie
tożsamości cudzoziemca lub na osobnym blankiecie wizowym,

10)  wzór formularza, na którym wydaje się decyzję o odmowie wydania wizy
krajowej, unieważnieniu lub cofnięciu wizy krajowej,

11) sposób zamieszczania naklejki wizowej wizy krajowej w dokumencie podróży,
polskim dokumencie tożsamości cudzoziemca lub na osobnym blankiecie
wizowym,

12) sposób anulowania wizy krajowej wydawanej w toku postępowań: o wydanie
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE

– mając na uwadze prawidłową realizację polityki wizowej i zwalczanie nielegalnej
imigracji.

2. Sposób odnotowywania przyjęcia wniosku o wydanie wizy krajowej, zamieszczania
wizy krajowej w dokumencie podróży, polskim dokumencie tożsamości cudzoziemca
lub na osobnym blankiecie wizowym, anulowania wizy krajowej, odnotowywania
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wydania decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy krajowej powinien zapewniać
możliwość kontroli wykonania tych czynności.

3. Sposób przekazywania przez konsula Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców
danych z wniosku o wydanie wizy w przypadkach, o których mowa w art. 33 ust. 1,
art. 34 ust. 1 i art. 47 ust. 2, powinien zapewniać sprawną realizację konsultacji,
przekazywania informacji oraz bezpieczne przekazywanie danych.

4. W przypadku zmiany wzoru naklejki wizowej wizy krajowej, w rozporządzeniu,
o którym mowa w ust. 1, można określić termin ważności wiz krajowych wydanych
na naklejkach wizowych dotychczasowego wzoru oraz termin, do którego mogą być
stosowane naklejki wizowe dotychczasowego wzoru.

Art. 48h.
W zakresie nieuregulowanym przepisami niniejszego rozdziału stosuje się przepisy
Wspólnotowego Kodeksu Wizowego.>

Art. 53.
1. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się cudzoziemcowi, który:

1)  posiada zezwolenie na pracę albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze
powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest
wymagane,

2) prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym
zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej, korzystną dla gospodarki narodowej, a w
szczególności przyczyniającą się do wzrostu inwestycji, transferu technologii,
wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia nowych miejsc pracy,

3) zamierza jako osoba o uznanym dorobku artystycznym kontynuować twórczość na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4) bierze udział w szkoleniach i stażach zawodowych realizowanych w ramach
programów Unii Europejskiej,

5) zamierza jako członek rodziny zamieszkiwać wspólnie z pracownikiem migrującym,
o którym mowa w Europejskiej Karcie Społecznej, sporządzonej w Turynie dnia 18
października 1961 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67),

6) jest małżonkiem obywatela polskiego,
7) jako członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa w art. 54, przybywa na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium w celu
połączenia z rodziną,

8) jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca urodzonym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przebywającym na tym terytorium bez opieki,

9) jest małżonkiem lub pełnoletnim dzieckiem cudzoziemca, o którym mowa w art. 54,
i przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez okres 5 lat na
podstawie zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonych w związku z
okolicznościami, o których mowa w pkt 7,

10) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznościami, o
których mowa w pkt 7, w przypadku owdowienia, rozwodu, separacji lub śmierci
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wstępnego lub zstępnego pierwszego stopnia, gdy przemawia za tym szczególnie
ważny interes cudzoziemca,

11) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznościami, o
których mowa w pkt 6, w przypadku owdowienia lub rozwodu, gdy przemawia za
tym szczególnie ważny interes cudzoziemca,

12) jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na zamieszkanie
na czas oznaczony, urodzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

13) posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE, udzielone przez inne
państwo członkowskie Unii Europejskiej, oraz zamierza wykonywać pracę lub
prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym
zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej, podjąć lub kontynuować studia lub szkolenie
zawodowe lub wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego
zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

14) jest członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt 13, z którym przebywał
na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, towarzyszącym mu
lub chcącym się z nim połączyć,

15) jest ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu decyzji ramowej Rady z dnia 19 lipca 2002 r.
w sprawie zwalczania handlu ludźmi i spełnia łącznie następujące warunki:

a) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) podjął współpracę z organem właściwym do prowadzenia postępowania w

sprawie zwalczania handlu ludźmi,
c) zerwał kontakty z osobami podejrzanymi o popełnienie czynów zabronionych

związanych z handlem ludźmi,
16) przybywa lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia lub

kontynuacji stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów
doktoranckich na tym terytorium, zwanych dalej "studiami", także w przypadku gdy
podjął studia na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które
zamierza kontynuować lub uzupełnić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

17) jest naukowcem, który przybywa lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w celu prowadzenia badań naukowych na podstawie umowy o przyjęciu w
celu realizacji projektu badawczego, zawartej z placówką naukową zatwierdzoną
przez ministra właściwego do spraw nauki,

18) posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia
Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór
dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z
15.06.2002, str. 1-7) z adnotacją "naukowiec", wydany przez inne państwo
członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli umowa o przyjęciu w celu realizacji projektu
badawczego, zawarta z właściwą placówką naukową tego państwa, przewiduje
przeprowadzenie badań naukowych także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

19)  posiada uprawnienie do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na zasadach określonych w aktach prawnych wydanych przez organy
powołane na mocy Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską
Wspólnotą Gospodarczą a Turcją, podpisanego w Ankarze dnia 12 września 1963 r.
(Dz. Urz. WE L 217 z 29.12.1964, str. 3687)
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- jeżeli okoliczność, która jest podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadnia jego
zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3
miesiące.

2. Za członka rodziny cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1 pkt 13 i art. 54, uważa się:
1) osobę pozostającą z nim w związku małżeńskim uznawanym przez prawo

Rzeczypospolitej Polskiej;
2) małoletnie dziecko tego cudzoziemca i osoby pozostającej z nim w związku

małżeńskim uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej, w tym także
dziecko przysposobione;

3) małoletnie dziecko tego cudzoziemca, w tym także przysposobione, pozostające na
jego utrzymaniu, nad którym cudzoziemiec sprawuje faktycznie władzę rodzicielską;

4) małoletnie dziecko osoby, o której mowa w pkt 1, w tym także przysposobione,
pozostające na jej utrzymaniu, nad którym sprawuje ona faktycznie władzę
rodzicielską.

3. Za członka rodziny małoletniego cudzoziemca posiadającego status uchodźcy,
przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki, uważa się także
wstępnego w linii prostej.

4. Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wykonujący lub zamierzający wykonywać
pracę w utworzonej przez siebie spółce komandytowej, spółce komandytowo-akcyjnej,
spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej albo w takiej spółce, do
której przystąpił lub objął bądź nabył jej udziały lub akcje, jest obowiązany wykazać, że
działalność tej spółki spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 2.

5. Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, jest obowiązany potwierdzić zamiar
podjęcia lub kontynuowania studiów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przedkładając zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia oraz
przedstawić dowód uiszczenia opłat, jeżeli są one wymagane przez tę jednostkę w celu
podjęcia lub kontynuowania studiów.

6. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca:
[1) przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia

na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 53a ust. 2, lub na
podstawie wizy jednolitej pobytowej upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w celu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 11, chyba że
cudzoziemiec ubiega się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
na podstawie ust. 1 pkt 15;]

<1) przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 53a ust.
2, lub na podstawie wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu i pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt
26, chyba że cudzoziemiec ubiega się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony na podstawie ust. 1 pkt 15;>

2) o którym mowa w art. 110;
3) posiadającego zgodę na pobyt tolerowany.

7. Przepisu ust. 1 pkt 16-18 nie stosuje się do cudzoziemca:
1) korzystającego z ochrony uzupełniającej lub z ochrony czasowej;
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2) ubiegającego się o nadanie statusu uchodźcy lub udzielenie azylu.
8. Przepisu ust. 1 pkt 16 nie stosuje się do cudzoziemca:

1) o którym mowa w ust. 1 pkt 13;
2)  wykonującego pracę lub działalność gospodarczą we własnym imieniu na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że cudzoziemiec ubiega się o wydanie
kolejnego zezwolenia na podstawie ust. 1 pkt 16.

9. Przepisu ust. 1 pkt 17 i 18 nie stosuje się do cudzoziemca:
1) zamierzającego prowadzić badania naukowe w ramach studiów doktoranckich;
2) oddelegowanego przez placówkę naukową z siedzibą na terytorium innego niż

Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej do placówki
naukowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 57.
1. Cudzoziemcowi odmawia się udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,

jeżeli:
1)  nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 53-53b;
2) jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;
2a) jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy

wjazdu;
3) okoliczności sprawy wskazują, że cel wjazdu lub pobytu cudzoziemca na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie inny niż deklarowany;
4) podstawą ubiegania się o zezwolenie jest zawarcie związku małżeńskiego z

obywatelem polskim lub cudzoziemcem zamieszkującym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 54, a związek małżeński został
zawarty w celu obejścia przepisów o udzielaniu zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony;

5) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej;

6) w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony:
a) złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe

dane osobowe lub fałszywe informacje,
b) zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo, w celu użycia za autentyczny, podrobił

lub przerobił dokument bądź takiego dokumentu jako autentycznego używał;
7)  stwierdzono u niego chorobę lub zakażenie, podlegające obowiązkowemu leczeniu

na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570), lub istnieje
podejrzenie takiej choroby lub zakażenia, a cudzoziemiec nie wyraża zgody na to
leczenie;

8) nie wywiązuje się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa;
8a)  nie zwrócił kosztów wydalenia, które zostały sfinansowane z budżetu państwa;

9) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie.
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1a.  Cudzoziemcowi odmawia się udzielenia kolejnego zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 16 także w przypadku, gdy nie zaliczył roku
studiów i nie uzyskał warunkowego wpisu na następny rok lub semestr studiów.

[2. Cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
wizy, o której mowa w art. 29 ust. 3, odmawia się udzielenia zezwolenia na zamieszkanie
na czas oznaczony, jeżeli podstawą ubiegania się o zezwolenie są okoliczności, o których
mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1 lub 2.]

3.  Nie można odmówić udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
cudzoziemcowi:

1) małżonkowi obywatela polskiego lub osoby posiadającej zezwolenie na osiedlenie
się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wyłączną podstawą odmowy byłaby którakolwiek z
przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 7-9;

2) o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7 i 13, oraz członkowi rodziny cudzoziemca, o
którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13, jeżeli wyłączną podstawą odmowy byłaby
przyczyna, o której mowa w ust. 1 pkt 7, gdy cudzoziemiec ubiega się o wydanie
kolejnego zezwolenia;

3) o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 8 i 12, jeżeli wyłączną podstawą odmowy byłaby
przyczyna, o której mowa w ust. 1 pkt 9;

4) o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 15, jeżeli wyłączną podstawą odmowy byłaby
przyczyna, o której mowa w ust. 1 pkt 7 lub 9;

5) ubiegającemu się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony ze
względu na okoliczności, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1, czasowo
oddelegowanemu w celu świadczenia usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przez pracodawcę, mającego siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej, uprawnionemu do przebywania i zatrudnienia na
terytorium tego państwa, jeżeli wyłączną podstawą odmowy byłaby przyczyna, o
której mowa w ust. 1 pkt 9;

6) który osiągnął pełnoletność w czasie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w
ciągu roku od dnia osiągnięcia pełnoletności, gdy przemawia za tym szczególnie
ważny interes cudzoziemca, jeżeli wyłączną podstawą odmowy byłaby przyczyna, o
której mowa w ust. 1 pkt 9.

4.  (uchylony).
5.  (uchylony).
5a.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2a, można udzielić zezwolenia na

zamieszkanie na czas oznaczony tylko w razie istnienia poważnych przyczyn, zwłaszcza
ze względów humanitarnych lub z powodu zobowiązań międzynarodowych, z
uwzględnieniem interesu państwa, które dokonało wpisu do Systemu Informacyjnego
Schengen.

6. Cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt jest
niepożądany, można w decyzji o odmowie zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony zobowiązać do opuszczenia tego terytorium w terminie określonym w decyzji.
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7. Do decyzji o odmowie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, w której
zobowiązuje się cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu w sprawie zobowiązania do
opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8.  Przepisów ust. 1 pkt 1-4 i 8-9 nie stosuje się do cudzoziemca ubiegającego się o
udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na podstawie art. 53 ust. 1 pkt
19.

9.  Przepisów ust. 1 pkt 1, 2 i 3-9 oraz ust. 2-7 nie stosuje się do cudzoziemca ubiegającego
się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na podstawie art. 53a ust.
2.

Art. 61.
[1. Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem

cudzoziemca przebywającego na podstawie wizy jednolitej pobytowej upoważniającej
tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu, o którym mowa w art. 28
ust. 1 pkt 11, lub cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie
na czas oznaczony na podstawie art. 53a ust. 2, jest obowiązany złożyć wniosek o
udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony co najmniej 45 dni przed
upływem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie lub przed upływem terminu
ważności poprzedniego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.]

<1. Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z
wyłączeniem cudzoziemca przebywającego na podstawie wizy Schengen
upoważniającej tylko do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
celu, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 26, lub cudzoziemca ubiegającego się o
udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na podstawie art. 53a ust.
2, jest obowiązany złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony co najmniej 45 dni przed upływem okresu pobytu oznaczonego
w posiadanej wizie lub przed upływem terminu ważności poprzedniego zezwolenia
na zamieszkanie na czas oznaczony.>

1a. Wniosek złożony przez cudzoziemca:
[1) przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy

jednolitej pobytowej upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w celu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 11, lub zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 53a ust. 2, z wyłączeniem
przypadku ubiegania się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 15,]

<1) przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy
Schengen upoważniającej tylko do wjazdu i pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w celu, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 26, lub
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 53a ust.
2, z wyłączeniem przypadku ubiegania się o udzielenie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 15,>

2) o którym mowa w art. 110,
3) posiadającego zgodę na pobyt tolerowany

- pozostawia się bez rozpoznania.
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2. (uchylony).
3. Jeżeli wniosek został złożony w terminie określonym w ust. 1, wojewoda wydaje

cudzoziemcowi wizę krajową na okres postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony i anuluje ją po wydaniu decyzji ostatecznej w tej
sprawie.

3a. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w razie zawieszenia postępowania w sprawie udzielenia
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na wniosek strony.

4. Jeżeli termin do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie zachowany,
cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed
upływem okresu pobytu oznaczonego w wizie lub na podstawie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony, w przypadku gdy postępowanie w sprawie udzielenia
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony nie zostało zakończone przed upływem
tego okresu pobytu.

Art. 65.
1. Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udziela się cudzoziemcowi

przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bezpośrednio przed złożeniem
wniosku, legalnie i nieprzerwanie, co najmniej przez 5 lat, który posiada:

1) stabilne i regularne źródło dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów
utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;

2) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca:
1)  przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu odbywania studiów

lub szkolenia zawodowego;
2)  posiadającego zgodę na pobyt tolerowany, azyl, status uchodźcy nadany w

Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystającego z ochrony uzupełniającej lub ochrony
czasowej;

3) ubiegającego się o nadanie statusu uchodźcy lub o udzielenie azylu;
4) pracownika "au pair", sezonowego, delegowanego przez usługodawcę w celu

transgranicznego świadczenia usług lub usługodawcy świadczącego usługi
transgraniczne;

[5) przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy
jednolitej pobytowej upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w celu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 11, lub zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony, udzielonego na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 lub 7
lub art. 53a ust. 1 pkt 1 lit. a lub ust. 2;]

<5) przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy
Schengen upoważniającej tylko do wjazdu i pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w celu, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 26, lub
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, udzielonego na podstawie art.
53 ust. 1 pkt 5 lub 7 lub art. 53a ust. 1 pkt 1 lit. a lub ust. 2;>

6) o którym mowa w art. 110.
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3. Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, po odliczeniu kosztów zamieszkania,
przypadający na każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu cudzoziemca lub
na cudzoziemca, gdy jest osobą samotną, musi być wyższy niż wysokość dochodu, od
której przyznaje się świadczenia pieniężne z pomocy społecznej na podstawie ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3a.  Uważa się, że koszty zamieszkania, o których mowa w ust. 3, obejmują co najmniej
wysokość stałych opłat związanych z eksploatacją zajmowanego lokalu w rozliczeniu na
liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu, a ponadto opłaty za dostawy do lokalu
energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych.

4. Do okresu pobytu, o którym mowa w ust. 1, nie zalicza się pobytu cudzoziemca:
1) zatrzymanego, umieszczonego w strzeżonym ośrodku, w areszcie w celu wydalenia,

w stosunku do którego został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci zakazu
opuszczania kraju lub pozbawionego wolności na podstawie orzeczeń wydanych na
podstawie ustaw;

2) jako pracownika "au pair", sezonowego, delegowanego przez usługodawcę w celu
transgranicznego świadczenia usług lub usługodawcy świadczącego usługi
transgraniczne;

[3) na podstawie wizy jednolitej pobytowej upoważniającej tylko do wjazdu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 11,
wizy pobytowej wydanej w celu podjęcia lub kontynuowania nauki lub zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony, udzielonego na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 lub 7
lub art. 53a ust. 1 pkt 1 lit. a lub ust. 2;]

<3) na podstawie wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu i pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt
26, wizy wydanej w celu podjęcia lub kontynuowania nauki lub zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony, udzielonego na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5
lub 7 lub art. 53a ust. 1 pkt 1 lit. a lub ust. 2;>

4) jako szefa, członka personelu misji dyplomatycznej, kierownika urzędu
konsularnego i członka personelu konsularnego państwa obcego oraz innej osoby
zrównanej z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych
zwyczajów międzynarodowych.

5.  Do okresu pobytu, o którym mowa w ust. 1, zalicza się połowę okresu pobytu
cudzoziemca na podstawie wizy udzielonej w związku z odbywaniem studiów lub
szkolenia zawodowego lub na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 16 lub w
art. 53a ust. 1 pkt 1 lit. b.

6. Do ustalenia, że pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
nieprzerwany, stosuje się art. 64 ust. 4.

7. Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udziela się na czas nieoznaczony.

Art. 71a.
1. Cudzoziemiec może złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się lub

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE w czasie zgodnego z prawem
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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2.  Wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego WE złożony przez cudzoziemca:

1) przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) nielegalnie,
[b) na podstawie wizy jednolitej pobytowej upoważniającej tylko do wjazdu na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt
11,]

<b) na podstawie wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu i pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu, o którym mowa w art. 26 ust. 1
pkt 26,>

c) na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, udzielonego na
podstawie art. 53a ust. 2,

d) o którym mowa w art. 110,
2) przebywającego za granicą

- pozostawia się bez rozpoznania.
2a. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE złożony

przez cudzoziemca, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 1-4, lub cudzoziemca
przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony, udzielonego na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 lub 7 lub
na podstawie art. 53a ust. 1 pkt 1 lit. a, pozostawia się bez rozpoznania.

3. Wojewoda wydaje cudzoziemcowi, który złożył wniosek w czasie zgodnego z prawem
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wizę krajową na okres postępowania w
sprawie udzielenia zezwolenia na osiedlenie się lub na pobyt rezydenta
długoterminowego WE i anuluje ją po wydaniu decyzji ostatecznej w tej sprawie.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w razie zawieszenia postępowania w sprawie udzielenia
zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE
na wniosek strony.

Art. 85.
1. Organy Straży Granicznej i Policji sprawują kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
[1a. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, wojewoda i organy Służby Celnej mogą

sprawować kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez te organy postępowań w
sprawach cudzoziemców lub w sprawach celnych.]

<1a. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców i wojewoda mogą sprawować kontrolę
legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie
niezbędnym do prowadzenia przez te organy postępowań w sprawach
cudzoziemców.>

<1b. Organy Służby Celnej mogą sprawować kontrolę legalności pobytu cudzoziemców
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.>
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2. Funkcjonariusz Służby Celnej, Straży Granicznej i Policji lub upoważniony przez Szefa
Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub wojewodę pracownik przeprowadzający kontrolę
może żądać okazania:

1) dokumentów i zezwoleń uprawniających cudzoziemca do pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

2)  środków utrzymania na czas trwania planowanego pobytu oraz na powrót do
państwa pochodzenia lub na tranzyt albo dokumentu potwierdzającego możliwość
uzyskania takich środków zgodnie z prawem, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2
lit. b, od cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, wizy lub umowy
międzynarodowej o zniesieniu obowiązku wizowego lub jednostronnego zniesienia
obowiązku wizowego, lub wobec którego stosuje się częściowe lub całkowite
zniesienie obowiązku wizowego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr
539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniającym państwa trzecie, których
obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te,
których obywatele są zwolnieni z tego wymogu;

3)  dokumentów uprawniających cudzoziemca do wykonywania pracy, prowadzenia
działalności gospodarczej oraz powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Art. 86.
1. Cudzoziemiec poddany kontroli legalności pobytu jest obowiązany okazać dokumenty lub

środki utrzymania, o których mowa w art. 85 ust. 2, jeżeli są wymagane.
2. Obowiązek okazania środków utrzymania na czas trwania planowanego pobytu oraz na

powrót do państwa pochodzenia lub na tranzyt albo dokumentu potwierdzającego
możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem nie dotyczy cudzoziemca, który
przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu połączenia z rodziną do osoby,
która posiada status uchodźcy.

<Art. 86a.
1. Funkcjonariusz Straży Granicznej, Policji lub funkcjonariusz celny oraz pracownik

Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub urzędu wojewódzkiego pobiera od
cudzoziemca odciski linii papilarnych w celu ustalenia tożsamości, jeżeli w toku
kontroli legalności pobytu cudzoziemiec nie okaże dokumentu, na podstawie którego
można ustalić jego tożsamość, lub w przypadku gdy zachodzi uzasadnione
podejrzenie co do autentyczności dokumentu okazanego przez cudzoziemca.

2. Funkcjonariusz Straży Granicznej, Policji lub funkcjonariusz celny oraz pracownik
Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub urzędu wojewódzkiego w toku kontroli
legalności pobytu może pobrać od cudzoziemca odciski linii papilarnych w celu
weryfikacji tożsamości posiadacza wizy Schengen lub w celu stwierdzenia jej
autentyczności, w razie wątpliwości co do tożsamości cudzoziemca lub
autentyczności wizy Schengen.

3. Ustalenie tożsamości cudzoziemca, weryfikacja tożsamości posiadacza wizy
Schengen lub stwierdzenie autentyczności tej wizy odbywa się przez sprawdzenie
odcisków linii papilarnych pobranych od cudzoziemca w Wizowym Systemie
Informacyjnym.>
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Art. 88.
1. Cudzoziemcowi wydaje się decyzję o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

jeżeli:
1)  przebywa na tym terytorium bez ważnej wizy, jeżeli jest wymagana, lub innego

ważnego dokumentu uprawniającego do wjazdu i pobytu na tym terytorium;
1a)  nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po wykorzystaniu dopuszczalnego

czasu pobytu na terytorium państw obszaru Schengen przez 3 miesiące w okresie 6
miesięcy liczonych od dnia pierwszego wjazdu;

2) wykonywał pracę niezgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy albo podjął działalność gospodarczą
niezgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w Rzeczypospolitej
Polskiej;

3) nie posiada środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie może wskazać wiarygodnych źródeł ich
uzyskania;

4) jego dane są wpisane do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, jeżeli wjazd cudzoziemca na to
terytorium nastąpi w okresie obowiązywania wpisu;

[4a) jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy
wjazdu, jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie wizy jednolitej pobytowej lub w ruchu bezwizowym;]

<4a) jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy
wjazdu, jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w ruchu bezwizowym lub na podstawie wizy Schengen, z wyłączeniem wizy
upoważniającej tylko do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;>

5) jego dalszy pobyt stanowiłby zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa
lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego albo naruszałby interes
Rzeczypospolitej Polskiej;

6) niezgodnie z przepisami przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę;
7) dobrowolnie nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie

określonym w decyzji:
a) o zobowiązaniu do opuszczenia tego terytorium,
b) o odmowie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
c) o cofnięciu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;

8) nie wywiązuje się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa;
9) zakończył odbywanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w Rzeczypospolitej

Polskiej za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
10) został skazany w Rzeczypospolitej Polskiej prawomocnym orzeczeniem na karę

pozbawienia wolności podlegającą wykonaniu i istnieją podstawy do
przeprowadzenia postępowania o przekazanie go za granicę w celu wykonania
orzeczonej wobec niego kary;
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11)  przebywa poza strefą przygraniczną, w której zgodnie z zezwoleniem na
przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego może przebywać;

12)  przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po upływie okresu pobytu, do
którego był uprawniony na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w
ramach małego ruchu granicznego.

2. Cudzoziemcowi, który posiada zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt
rezydenta długoterminowego WE, nie wydaje się decyzji o wydaleniu.

Art. 89.
1. Decyzji o wydaleniu cudzoziemca nie wydaje się, a wydanej nie wykonuje, jeżeli:

1) zachodzą przesłanki do udzielenia zgody na pobyt tolerowany;
2) cudzoziemiec jest małżonkiem obywatela polskiego albo cudzoziemca posiadającego

zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego
WE i jego dalszy pobyt nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, chyba że związek małżeński
został zawarty w celu uniknięcia wydalenia;

[3) cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy
jednolitej pobytowej upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w celu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 11, lub zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego na podstawie art. 53a ust. 2.]

<3) cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu i pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w celu, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 26, lub
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego na podstawie art.
53a ust. 2.>

2. Decyzji o wydaleniu ze względu na okoliczności, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1
lub 6, nie wydaje się cudzoziemcowi czasowo oddelegowanemu w celu świadczenia
usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracodawcę mającego siedzibę na
terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, uprawnionemu do przebywania
i zatrudnienia na terytorium tego państwa.

3. Do postępowania w sprawie wydalenia cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
stosuje się odpowiednio art. 55.

Art. 90.
1. W decyzji o wydaleniu:

1) określa się termin opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej nie dłuższy niż 14 dni, z wyłączeniem przypadków, w których decyzja
podlega przymusowemu wykonaniu na podstawie art. 95;

2) można określić trasę przejazdu do granicy i miejsce przekroczenia granicy;
3) można wyznaczyć cudzoziemcowi miejsce zamieszkania do czasu wykonania

decyzji i zobowiązać go do zgłaszania się w określonych odstępach czasu do organu
wskazanego w decyzji.
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2. Decyzji o wydaleniu można nadać rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli wymagają
tego względy, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 5.

[3. Decyzja o wydaleniu powoduje z mocy prawa unieważnienie wizy, unieważnienie
zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, cofnięcie
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz zezwolenia na pracę.

4. Jeżeli decyzja o wydaleniu powoduje z mocy prawa unieważnienie wizy jednolitej wydanej
przez organ innego państwa obszaru Schengen, wojewoda informuje o unieważnieniu
wizy właściwy organ tego państwa, podając przyczynę unieważnienia.]

<3. Decyzja o wydaleniu powoduje z mocy prawa unieważnienie wizy krajowej,
cofnięcie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz zezwolenia na pracę.

4. Decyzja o wydaleniu wydana na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 11 lub 12 powoduje
z mocy prawa unieważnienie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego
ruchu granicznego.>

Art. 97.
1. W przypadkach, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1-3, 6, 11 i 12, cudzoziemiec może

być zobowiązany do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do 7
dni, gdy z okoliczności sprawy wynika, że dobrowolnie wykona ten obowiązek.

2. Decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej nie wydaje się cudzoziemcowi:

1) małżonkowi obywatela polskiego albo cudzoziemca posiadającego zezwolenie na
osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE;

[2) przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy
jednolitej pobytowej upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w celu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 11, lub zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego na podstawie art. 53a ust. 2;]

<2) przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy
Schengen upoważniającej tylko do wjazdu i pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w celu, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 26, lub
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego na podstawie art.
53a ust. 2;>

3) czasowo oddelegowanemu w celu świadczenia usług na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przez pracodawcę mającego siedzibę na terytorium państwa członkowskiego
Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej, uprawnionemu do przebywania i zatrudnienia na
terytorium tego państwa - ze względu na okoliczności, o których mowa w art. 88 ust.
1 pkt 1 lub 6.

3. Decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

[4. Decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej powoduje z mocy prawa unieważnienie wizy, unieważnienie zezwolenia na
przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, cofnięcie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony oraz zezwolenia na pracę.
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5. Jeżeli decyzja o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
powoduje z mocy prawa unieważnienie wizy jednolitej wydanej przez organ innego
państwa obszaru Schengen, organ, który wydał decyzję, informuje o unieważnieniu wizy
właściwy organ tego państwa, podając przyczynę unieważnienia.]

<4. Decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej powoduje z mocy prawa unieważnienie wizy krajowej, cofnięcie zezwolenia
na zamieszkanie na czas oznaczony oraz zezwolenia na pracę.

5. Decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej wydana na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 11 lub 12 powoduje z mocy prawa
unieważnienie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu
granicznego.>

Art. 100n.
1. Decyzji o wydaleniu cudzoziemca wydanej przez organ wydającego państwa

członkowskiego nie wykonuje się, gdy:
1) zachodzą przesłanki do udzielenia zgody na pobyt tolerowany;
2) cudzoziemiec jest małżonkiem obywatela polskiego albo cudzoziemca posiadającego

zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego
WE;

3) wobec cudzoziemca toczy się postępowanie o nadanie statusu uchodźcy;
[4) cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy

jednolitej pobytowej upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w celu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 11, lub zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 15 lub
art. 53a ust. 2;]

<4) cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu i pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w celu, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 26, lub
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego na podstawie art. 53
ust. 1 pkt 15 lub art. 53a ust. 2;>

5) cudzoziemiec posiada zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie
na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE, status
uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt tolerowany;

6) cudzoziemiec jest pozbawiony wolności na skutek wykonania orzeczeń wydanych na
podstawie ustaw lub stosuje się wobec niego środek zapobiegawczy w postaci
zakazu opuszczania kraju;

7) właściwy organ wydającego państwa członkowskiego:
a) nie przekazał dokumentów niezbędnych do potwierdzenia, że decyzja o

wydaleniu jest w dalszym ciągu wykonalna,
b) nie potwierdził gotowości zwrotu kosztów wykonania tej decyzji.

2. Decyzja o wydaleniu cudzoziemca lub członków jego rodziny, posiadających dostęp do
rynku pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w aktach
prawnych wydanych przez organy powołane na mocy Układu ustanawiającego
stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją, podpisanego w
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Ankarze dnia 12 września 1963 r., wydana przez organ innego państwa członkowskiego,
może być wykonana tylko wtedy, gdy jednocześnie zachodzą przesłanki do wydalenia
cudzoziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określone w przepisach rozdziału 5
ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin.

3. Wykonanie decyzji o wydaleniu cudzoziemca wydanej przez organ wydającego państwa
członkowskiego powoduje z mocy prawa unieważnienie wizy lub zezwolenia na
przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz cofnięcie zezwolenia na
pracę.

Art. 125.
1. Rejestry, o których mowa w art. 124:

[1) w pkt 1 w lit. a, prowadzą komendant placówki Straży Granicznej, wojewoda, konsul
i Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, każdy w zakresie swojej właściwości;]

<1) w pkt 1 w lit. a, prowadzą komendant placówki Straży Granicznej, komendant
oddziału Straży Granicznej, Komendant Główny Straży Granicznej, wojewoda,
konsul, minister właściwy do spraw zagranicznych i Szef Urzędu do Spraw
Cudzoziemców, każdy w zakresie swojej właściwości;>

2) w pkt 1 w lit. b-d, g, j, l, prowadzi wojewoda;
3) w pkt 1 w lit. e, prowadzą wojewoda, konsul i komendant placówki Straży

Granicznej, każdy w zakresie swojej właściwości;
4) w pkt 1 w lit. f i k, prowadzą komendant wojewódzki Policji, komendant powiatowy

(miejski) Policji, komendant oddziału Straży Granicznej i komendant placówki
Straży Granicznej, każdy w zakresie swojej właściwości;

5) w pkt 1 w lit. h, prowadzi Komendant Główny Straży Granicznej;
6) w pkt 1 w lit. i, prowadzi komendant oddziału Straży Granicznej;

6a) w pkt 1 w lit. m, prowadzi komendant placówki Straży Granicznej i Komendant
Główny Straży Granicznej, każdy w zakresie swojej właściwości;

6b) w pkt 1 w lit. n, prowadzi Komendant Główny Straży Granicznej;
7) w pkt 2, prowadzi Komendant Główny Policji.

2. Ewidencję, o której mowa w art. 124 pkt 3, prowadzi wojewoda.
3. Wykaz prowadzi Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Art. 126.
1. W rejestrach, o których mowa w art. 124 pkt 1:

1) w lit. a-c, j, m, przechowuje się informacje o wnioskach, wydanych postanowieniach,
decyzjach administracyjnych i wyrokach sądu, a ponadto dane, o których mowa w
art. 12:

[a) w lit. a, dotyczące cudzoziemców objętych postępowaniami w sprawie wydania i
przedłużenia wizy oraz unieważnienia wizy,]
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<a) w lit. a, dotyczące cudzoziemców objętych postępowaniami w sprawie
wydania i przedłużenia wizy Schengen lub wizy krajowej oraz
unieważnienia lub cofnięcia wizy Schengen lub wizy krajowej,>

b) w lit. b, dotyczące cudzoziemców objętych postępowaniami o wydanie i
cofnięcie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz datę wydania,
numer, serię oraz termin upływu ważności karty pobytu,

c) w lit. c, dotyczące cudzoziemców objętych postępowaniami o wydanie i
cofnięcie zezwolenia na osiedlenie się oraz datę wydania, numer, serię oraz
termin upływu ważności karty pobytu,

d) w lit. j, dotyczące cudzoziemców objętych postępowaniami o wydanie i
cofnięcie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE oraz datę
wydania, numer, serię oraz termin upływu ważności karty pobytu,

e) w lit. m, dotyczące cudzoziemców objętych postępowaniami w sprawie wydania
decyzji o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) w lit. d, e, l, przechowuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz
obywatelstwo cudzoziemca, datę wydania, numer, serię oraz termin upływu
ważności polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, tymczasowego polskiego
dokumentu podróży dla cudzoziemca lub polskiego dokumentu podróży dla
cudzoziemca, a także informacje o wnioskach o wydanie i wymianę oraz decyzjach o
odmowie wydania tych dokumentów;

3)  w lit. f, przechowuje się dane cudzoziemców zobowiązanych do opuszczenia
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, informacje o decyzjach w sprawie
zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o dacie
opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) w lit. g, przechowuje się dane cudzoziemców wydalonych z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz informacje o decyzjach w sprawie wydalenia z
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o dacie opuszczenia przez cudzoziemca
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5)  w lit. h, przechowuje się dane osób, którym udzielono zezwolenia na wjazd na
podstawie art. 21a ust. 1;

6) w lit. i, przechowuje się dane osób zatrzymanych w strefie nadgranicznej i
doprowadzonych do granicy;

7) w lit. k, przechowuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz
obywatelstwo cudzoziemca, od którego pobrano odciski linii papilarnych, podstawę
prawną pobrania odcisków linii papilarnych, stopień oraz imię i nazwisko osoby
pobierającej odciski linii papilarnych;

8)  w lit. n, przechowuje się dane cudzoziemców, w stosunku do których wykonano
decyzję o wydaleniu wydaną przez organ wydającego państwa członkowskiego, oraz
informacje o dacie opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

2. W rejestrze odcisków linii papilarnych, pobranych od cudzoziemca na podstawie art. 14
ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98 ust. 4 i art. 101 ust. 3, umieszcza się podstawę prawną
pobrania odcisków linii papilarnych, datę pobrania odcisków i informacje o kartach
daktyloskopijnych lub o pobraniu odcisków za pomocą urządzenia do elektronicznego
pobierania odcisków oraz następujące dane cudzoziemca:
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1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę i miejsce urodzenia;
3) obywatelstwo.

3. W ewidencji zaproszeń przechowuje się dane zapraszającego i cudzoziemca, o których
mowa w art. 16 ust. 2.

Art. 132.
1. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców tworzy oraz prowadzi w systemie

teleinformatycznym krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach
cudzoziemców o nazwie "System Pobyt".

2. System Pobyt składa się z:
[1) rejestrów, o których mowa w art. 124 pkt 1 lit. a-h, j, l, m, z wyjątkiem rejestrów

prowadzonych przez konsula;]
<1) rejestrów, o których mowa w art. 124 pkt 1 lit. a – h, j, l, m, z wyjątkiem

rejestrów prowadzonych przez konsula i ministra właściwego do spraw
zagranicznych;>

2) ewidencji, o której mowa w art. 124 pkt 3;
3) wykazu, o którym mowa w art. 124 pkt 4;

3a) rejestrów, o których mowa w art. 124a;
4) rejestru spraw o nadanie statusu uchodźcy i udzielenie ochrony uzupełniającej oraz o

udzielenie pomocy cudzoziemcom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy;
5) rejestru spraw o wydalenie osób posiadających status uchodźcy;
6) rejestru spraw o udzielenie azylu;
7) rejestru spraw o udzielenie zgody na pobyt tolerowany;
8) rejestru spraw o udzielenie ochrony czasowej;

8a) rejestru spraw prowadzonych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003
z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania Państwa
Członkowskiego, które jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o azyl
złożonego w jednym z Państw Członkowskich przez obywatela kraju trzeciego (Dz.
Urz. UE L 050 z 25.02.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.
19, t. 6, str. 109);

9) rejestru pobytu obywatela Unii Europejskiej;
10) rejestru kart pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej;
11) rejestru dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu;
12) rejestru kart stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej;
13) rejestrów wniosków, wydanych postanowień i decyzji w sprawach:

[a) o wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji,]
<a) o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji,>
b) o udzielenie pomocy repatriantom ze środków budżetu państwa,
c) o uznanie za repatrianta;



- 51 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

14) ewidencji osób ubiegających się o wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji i
członków ich rodzin, nieposiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zapewnionego
lokalu mieszkalnego lub źródła utrzymania;

15) centralnego rejestru danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego.

USTAWA z dnia 13 lutego 1984 r. O FUNKCJACH KONSULÓW RZECZYPOSPOLITEJ

POLSKIEJ (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823, z późn. zm.)

Art. 23.
1. Konsul:

1) wydaje obywatelom polskim paszporty lub inne dokumenty uprawniające do
przekraczania granicy, wznawia ich ważność, dokonuje w nich zmian oraz je
unieważnia;

2) udziela wiz;
3) wydaje zastępcze dokumenty podróży obywatelom innych państw oraz udziela wiz

uprawniających do wjazdu do innych państw;
4)  wydaje zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu

granicznego[.]<;>
<5) rozpatruje wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji o odmowie

wydania wizy Schengen lub wizy krajowej.>
2. Tryb i zakres wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1, określają odrębne

przepisy.

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY

(Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.)

Art. 16.
1. Lekarz, lekarz dentysta może uzyskać tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny

po odbyciu przeszkolenia określonego programem specjalizacji i złożeniu egzaminu
państwowego albo po uznaniu równoważnego tytułu specjalisty uzyskanego za granicą.

1a. Lekarz może odbywać specjalizację na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze
czasu pracy, zawartej z jednostką organizacyjną prowadzącą specjalizację na czas
określony, w celu doskonalenia zawodowego, obejmującego realizację programu
specjalizacji, zwaną dalej "rezydenturą".

1b. Lekarz może również odbywać specjalizację w ramach:
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1) umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony okresem trwania
specjalizacji z jednostką organizacyjną prowadzącą specjalizację;

2) płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania
określonej specjalizacji na podstawie odrębnych przepisów;

3) poszerzenia zajęć programowych dziennych studiów doktoranckich o program
specjalizacji zgodny z kierunkiem tych studiów i udzielonego urlopu szkoleniowego
lub urlopu bezpłatnego, a po ukończeniu tych studiów - w trybie określonym w pkt
1, 2, 4 lub 5;

4) umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony z jednostką organizacyjną inną niż
określona w art. 19 ust. 1, zapewniającą realizację części programu specjalizacji w
zakresie samokształcenia, szkolenia i uczestniczenia w wykonywaniu oraz
wykonanie ustalonej liczby określonych zabiegów lub procedur medycznych,
pełnienie dyżurów medycznych, które lekarz jest obowiązany pełnić w czasie
realizacji programu odpowiedniej specjalizacji, w liczbie określonej w tym
programie, nie mniej niż 3 dyżury w miesiącu, i w ramach płatnych urlopów
szkoleniowych udzielanych pracownikowi na czas niezbędny do zrealizowania
pozostałej części programu specjalizacji w jednostce organizacyjnej prowadzącej
specjalizację lub odpowiednio prowadzącej staż kierunkowy;

5) umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne, zawartej z jednostką
organizacyjną prowadzącą specjalizację; jednostka organizacyjna prowadząca
specjalizację nie pobiera od lekarza opłat za to szkolenie.

1c. Rezydentury są finansowane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest
minister właściwy do spraw zdrowia.

1ca.  W roku 2010 rezydentury są finansowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia
ze środków Funduszu Pracy.

1d. Lekarz w czasie trwania danej specjalizacji może odbywać tylko jedną specjalizację.
1e. Liczbę wolnych miejsc szkoleniowych dla lekarzy, którzy mogą rozpocząć specjalizację

w poszczególnych dziedzinach medycyny na obszarze województwa w danym
postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym liczbę rezydentur, minister właściwy do spraw
zdrowia ogłasza na 21 dni przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego, w
oparciu o informację dotyczącą liczby wszystkich wolnych miejsc szkoleniowych
przekazaną przez wojewódzkie centra zdrowia publicznego.

1f. Minister właściwy do spraw zdrowia, uwzględniając dostępność świadczeń zdrowotnych
w danej dziedzinie medycyny na obszarze województwa lub kraju, po zasięgnięciu opinii
właściwego konsultanta wojewódzkiego, może ustalić liczbę miejsc szkoleniowych w
danej dziedzinie medycyny mniejszą od liczby miejsc wynikającej z informacji
przekazanych przez wojewódzkie centra zdrowia publicznego.

1g. Minister właściwy do spraw zdrowia w ramach liczby miejsc, o których mowa w ust. 1e,
ustala liczbę miejsc szkoleniowych zgodnie z terminami postępowania kwalifikacyjnego
w określonych specjalnościach w skali kraju oraz w poszczególnych województwach dla
lekarzy, którzy będą mogli odbywać specjalizację w ramach rezydentury.

1h. Lekarz, który odbywa specjalizację w ramach rezydentury, otrzymuje zasadnicze
wynagrodzenie miesięczne ustalane przez ministra właściwego do spraw zdrowia na
podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez
wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w
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drodze obwieszczenia, do dnia 15 stycznia każdego roku, w wysokości nie mniejszej niż
70 % tego wynagrodzenia.

1ha. Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1h, jest
zróżnicowana ze względu na:

1) dziedzinę medycyny, w której lekarz odbywa specjalizację w ramach rezydentury, ze
szczególnym uwzględnieniem dziedzin uznanych za priorytetowe;

2) rok, na którym lekarz odbywa specjalizację w ramach rezydentury.
1hb. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość

zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego, z podziałem na wynagrodzenie w
poszczególnych dziedzinach medycyny, w których jest odbywana specjalizacja w ramach
rezydentury, z uwzględnieniem przepisów ust. 1h i 1ha, kierując się koniecznością
zapewnienia dostępności pacjentów do świadczeń specjalistycznych.

[1i. Lekarz cudzoziemiec zamierzający wykonywać lub wykonujący zawód na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w celu odbycia szkolenia podyplomowego lub
uzyskania stopnia naukowego, posiadający wizę pobytową lub zezwolenie na
zamieszkanie na czas oznaczony, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw
zdrowia, może odbywać specjalizację na zasadach określonych w przepisach o
odbywaniu studiów i uczestniczeniu w badaniach naukowych i szkoleniach przez osoby
niebędące obywatelami polskimi oraz o zasadach odpłatności za te studia i szkolenia.]

<1i. Lekarz cudzoziemiec zamierzający wykonywać lub wykonujący zawód na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w celu odbycia szkolenia
podyplomowego lub uzyskania stopnia naukowego, posiadający wizę lub zezwolenie
na zamieszkanie na czas oznaczony, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do
spraw zdrowia może odbywać specjalizację na zasadach określonych w przepisach
o odbywaniu studiów i uczestniczeniu w badaniach naukowych i szkoleniach przez
osoby niebędące obywatelami polskimi oraz o zasadach odpłatności za te studia
i szkolenia.>

1j. Lekarz obywatel państwa innego niż Rzeczpospolita Polska posiadający prawo
wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przystępuje do
postępowania kwalifikacyjnego do specjalizacji lekarskich na zasadach obowiązujących
obywateli polskich.

1k. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny organizuje CEM.
1l. Państwowy Egzamin Specjalizacyjny przeprowadza Państwowa Komisja

Egzaminacyjna, której przewodniczącego i członków powołuje i odwołuje Dyrektor
CEM.

1m. W skład Państwowej Komisji Egzaminacyjnej mogą wchodzić lekarze specjaliści w
dziedzinie medycyny objętej Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym lub, w
uzasadnionych przypadkach, w pokrewnej dziedzinie medycyny, a w szczególności:

1) przedstawiciel lub przedstawiciele konsultanta krajowego;
2) przedstawiciel lub przedstawiciele właściwych towarzystw naukowych dla dziedziny

medycyny objętej egzaminem państwowym;
3) przedstawiciel lub przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej lub przedstawiciele

okręgowej rady lekarskiej;
4) przedstawiciel lub przedstawiciele uczelni medycznych lub uczelni prowadzących

działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie nauk medycznych, Centrum
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Medycznego Kształcenia Podyplomowego lub medycznych jednostek badawczo-
rozwojowych.

1n. W skład Państwowej Komisji Egzaminacyjnej nie może być powołana osoba, która jest
małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie lekarza,
który składa egzamin.

1o. Członkowi Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przysługuje zwolnienie od pracy
zawodowej na czas wykonywania zadań w tej komisji i wynagrodzenie za udział w
posiedzeniu komisji oraz zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w
przepisach dotyczących należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w
państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na
obszarze kraju.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej i
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, określa, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych,
2) ramowe programy specjalizacji,
3) warunki, jakim powinny odpowiadać jednostki organizacyjne prowadzące szkolenie

specjalizacyjne,
4) sposób, czas i szczegółowy tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego,
5) sposób i tryb składania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego,
6) sposób powoływania i odwoływania przewodniczącego i członków Państwowej

Komisji Egzaminacyjnej oraz wysokość ich wynagrodzenia,
7) warunki i tryb uznawania tytułu specjalisty uzyskanego za granicą,
8) warunki i tryb uznawania programu szkolenia odbytego w kraju lub za granicą za

równoważny w całości albo w części ze zrealizowaniem obowiązującego programu
szkolenia w danej specjalizacji,

9) szczegółowy tryb finansowania szkolenia specjalizacyjnego odbywanego w trybie
rezydentury

- uwzględniając konieczność prawidłowego przebiegu szkolenia specjalizacyjnego i
składania państwowego egzaminu specjalizacyjnego oraz koszty związane z
przeprowadzeniem egzaminu.

2a. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej
oraz Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych określa, w drodze rozporządzenia,
wykaz specjalizacji uprawniających do samodzielnego wykonywania czynności
diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium uwzględniając odpowiedni poziom wiedzy i
umiejętności w zakresie wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej.

3. Minister Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii Wojskowej Rady Lekarskiej, oraz
minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady
Lekarskiej, każdy w zakresie swojego działania - w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zdrowia - określą, w drodze rozporządzeń:

1) tryb uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza i lekarza dentystę będącego
żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, lekarza i lekarza dentystę pełniącego
służbę lub zatrudnionego odpowiednio w zakładzie opieki zdrowotnej, w stosunku
do którego Minister Obrony Narodowej albo minister właściwy do spraw
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wewnętrznych pełnią funkcję organu założycielskiego w rozumieniu przepisów o
zakładach opieki zdrowotnej,

2) wzory dokumentów wymaganych przy realizowaniu specjalizacji
- uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia
specjalizacyjnego.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia może, w ramach środków budżetu państwa, których
jest dysponentem, dofinansować koszty związane ze szkoleniem specjalizacyjnym.

4a. Środki finansowe na dofinansowanie kosztów związanych ze szkoleniem
specjalizacyjnym są przekazywane organizatorom kształcenia na podstawie umów
zawartych między ministrem właściwym do spraw zdrowia a podmiotem uprawnionym
do szkolenia specjalizacyjnego.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia może, w drodze rozporządzenia, kierując się bieżącą
strategią rządu, uznać dziedziny medycyny za priorytetowe.

6.  W roku 2009 szkolenie specjalizacyjne jest finansowane przez ministra właściwego do
spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.

7.  W roku 2010 szkolenie specjalizacyjne jest finansowane przez ministra właściwego do
spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. O UDZIELANIU CUDZOZIEMCOM OCHRONY NA

TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1472)

Art. 33.
1. Wszczęcie postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy powoduje z mocy prawa:

[1) unieważnienie wizy,]
<1) unieważnienie wizy krajowej,>
2) wygaśnięcie decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej,
3) wstrzymanie wykonania decyzji o wydaleniu do dnia doręczenia cudzoziemcowi

decyzji ostatecznej w sprawie o nadanie statusu uchodźcy
- wydanych wnioskodawcy i osobie, w imieniu której wnioskodawca występuje.

[2. Organ przyjmujący wniosek odnotowuje unieważnienie wizy oraz wygaśnięcie decyzji o
zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dokumentach
podróży wnioskodawcy i osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje.]

<2. Organ przyjmujący wniosek odnotowuje unieważnienie wizy krajowej oraz
wygaśnięcie decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w dokumentach podróży wnioskodawcy i osoby, w imieniu której
wnioskodawca występuje.>

3. W toku postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy:
1) nie wydaje się i nie przedłuża wizy;
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2) nie wydaje się decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

3) nie wydaje się decyzji o wydaleniu.
4. Przepisów ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 i 3 nie stosuje się, w przypadku gdy wnioskodawca

złożył kolejny wniosek, z tym że Szef Urzędu może wstrzymać wykonanie decyzji o
wydaleniu do dnia doręczenia wnioskodawcy decyzji ostatecznej w sprawie o nadanie
statusu uchodźcy, jeżeli przemawia za tym słuszny interes strony, nie jest to sprzeczne z
interesem społecznym i złożenie kolejnego wniosku nie nastąpiło w celu opóźnienia
wydania decyzji o wydaleniu lub opóźnienia lub zakłócenia wykonania takiej decyzji.

5. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji o wydaleniu powinien zawierać uzasadnienie
istnienia słusznego interesu wnioskodawcy we wstrzymaniu jej wykonania.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, należy złożyć wraz z kolejnym wnioskiem o nadanie
statusu uchodźcy, za pośrednictwem organu przyjmującego, a w przypadku gdy decyzja o
wydaleniu została wydana po złożeniu kolejnego wniosku o nadanie statusu uchodźcy -
bezpośrednio do Szefa Urzędu.

7. Wydanie decyzji w sprawie wstrzymania wykonania decyzji o wydaleniu powinno
nastąpić w terminie 5 dni od dnia przekazania wniosku w tej sprawie przez organ
przyjmujący lub od dnia otrzymania wniosku złożonego bezpośrednio do Szefa Urzędu.

8. Strona niezadowolona z decyzji Szefa Urzędu w sprawie wstrzymania decyzji o
wydaleniu może zwrócić się do tego organu o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 5
dni od dnia doręczenia decyzji.

9. Szef Urzędu może zmienić lub uchylić decyzję w sprawie wstrzymania wykonania
decyzji o wydaleniu w każdym czasie w razie zmiany okoliczności.

10. Decyzja o wstrzymaniu wykonania decyzji o wydaleniu wygasa z mocy prawa w dniu
doręczenia cudzoziemcowi decyzji ostatecznej w sprawie o nadanie statusu uchodźcy
wszczętej na kolejny wniosek, o którym mowa w ust. 4.

Art. 92.
1. Cudzoziemiec, który składa wniosek o udzielenie azylu, przebywając:

1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany poddać się pobraniu
odcisków linii papilarnych i fotografowaniu;

[2) za granicą, jest obowiązany dołączyć do wniosku fotografię i po przybyciu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy pobytowej w celu udziału w
postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu lub w związku z udzieleniem mu azylu -
poddać się pobraniu odcisków linii papilarnych.]

<2) za granicą, jest obowiązany dołączyć do wniosku fotografię i po przybyciu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej w celu udziału
w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu lub w związku z udzieleniem mu
azylu – poddać się pobraniu odcisków linii papilarnych.>

2. Pobranie odcisków linii papilarnych oraz fotografowanie cudzoziemca zapewnia
komendant oddziału Straży Granicznej, obejmującego terytorialnym zasięgiem działania
m.st. Warszawę.

3. W przypadku gdy cudzoziemiec nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w ust. 1,
wniosek o udzielenie azylu pozostawia się bez rozpoznania.
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USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH

RYNKU PRACY (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)

Art. 87.
1. Cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, jeżeli:
1) posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
2) udzielono mu ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) posiada zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich w

Rzeczypospolitej Polskiej;
5) posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej;
6) korzysta z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej;
7) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
8) jest obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależącego do

Unii Europejskiej;
9) jest obywatelem państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie
umowy zawartej przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami
członkowskimi;

10) jest członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt 7-9, lub jest zstępnym
małżonka tego cudzoziemca, w wieku do 21 lat lub pozostającym na utrzymaniu tego
cudzoziemca lub jego małżonka lub jest wstępnym tego cudzoziemca lub jego
małżonka, pozostającym na utrzymaniu tego cudzoziemca lub jego małżonka;

11) jest osobą, o której mowa w art. 19 ust. 2-3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr
144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1367);

12) posiada zezwolenie na pracę oraz legalnie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:

[a) na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy, o której mowa w art. 26 ust. 3, art. 28 ust.
1 pkt 1, 10 i 11 oraz ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
cudzoziemcach, lub

b) na podstawie wiz, o których mowa w art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, jeżeli bezpośrednio przed wydaniem tych wiz
był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
lub]

<a) na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy wydanej w celu, o którym mowa w
art. 26 ust. 1 pkt 1, 20, 21, 25 i 26 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
cudzoziemcach, lub
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b) na podstawie wizy wydanej w celu, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 21
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, jeżeli bezpośrednio
przed wydaniem tej wizy był uprawniony do wykonywania pracy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub>

c) na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, z wyjątkiem
zezwolenia udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53a
ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, lub

[d) na podstawie wizy jednolitej wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,
lub]

<d) na podstawie wizy Schengen wydanej przez inne państwo obszaru
Schengen, lub >

e) w związku z posiadaniem dokumentu pobytowego, wydanego przez inne
państwo obszaru Schengen, lub

f) w ruchu bezwizowym, o ile postanowienia umowy o ruchu bezwizowym
przewidują możliwość wykonywania pracy przez cudzoziemców.

2. Z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę jest zwolniony cudzoziemiec:
1) posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na zamieszkanie na czas

oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt
10, 11, 13 i 16-18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;

2) będący małżonkiem obywatela polskiego lub cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1 i
ust. 1 pkt 1-6, posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w związku z zawarciem związku
małżeńskiego;

3) będący zstępnym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 8 lit. b, obywatela polskiego lub
cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1-2 i ust. 1 pkt 1-6, posiadający zezwolenie na
zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej udzielone na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 7 lub 14 ustawy z
dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;

5) przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wiz, o których
mowa w art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
cudzoziemcach, jeżeli bezpośrednio przed wydaniem tych wiz był zwolniony z
obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na podstawie pkt 1-4;

6) posiadający ważną Kartę Polaka;
7) ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy lub będący małżonkiem, w imieniu

którego został złożony wniosek o nadanie statusu uchodźcy, pod warunkiem
posiadania zaświadczenia wydanego na podstawie art. 36 ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695, z późn. zm.);

8) uprawniony do przebywania i wykonywania pracy na terytorium państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa Europejskiego Obszaru
Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej,
który jest zatrudniony przez pracodawcę mającego siedzibę na terytorium tego
państwa oraz czasowo delegowany przez tego pracodawcę w celu świadczenia usług
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
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9) w stosunku do którego umowy międzynarodowe lub odrębne przepisy dopuszczają
wykonywanie pracy bez konieczności posiadania zezwolenia.

USTAWA z dnia 14 lipca 2006 r. O WJEŹDZIE NA TERYTORIUM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, POBYCIE ORAZ WYJEŹDZIE Z TEGO

TERYTORIUM OBYWATELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ I

CZŁONKÓW ICH RODZIN (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z

2008 r. Nr 216, poz. 1367)

Art. 10.
[1. Członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE wydaje się wizę pobytową w celu

dołączenia do obywatela państwa członkowskiego lub przebywania z nim.]
<1. Członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE wydaje się wizę Schengen lub

wizę krajową w celu dołączenia do obywatela państwa członkowskiego lub
przebywania z nim.>

2. Członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE odmawia się wydania wizy, gdy:
1) jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, prowadzonym na podstawie art. 124 pkt
4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, zwanym dalej "wykazem", lub

2) jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla
obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego lub zdrowia publicznego.

3. Wizę wydaje lub odmawia jej wydania konsul lub komendant placówki Straży Granicznej
niezwłocznie po złożeniu wniosku, zapewniając członkowi rodziny wszelkie
dopuszczalne przez przepisy prawa ułatwienia w uzyskaniu wizy.

4. Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w formie decyzji, do której stosuje się
odpowiednio przepisy działu II rozdziału 7, 9-11 Kodeksu postępowania
administracyjnego, o ile ustawa nie stanowi inaczej.

5. Od decyzji o odmowie wydania wizy wydanej przez konsula przysługuje odwołanie do
ministra właściwego do spraw zagranicznych, a od decyzji o odmowie wydania wizy,
wydanej przez komendanta placówki Straży Granicznej - do Komendanta Głównego
Straży Granicznej.
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USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. O OPŁACIE SKARBOWEJ (Dz. U. Nr 225,

poz. 1635, z późn. zm.)

ZAŁĄCZNIK  
WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ

ZWOLNIENIA

Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia
1 2 3 4

III.  Wydanie zezwolenia (pozwolenia,
koncesji)

 1. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa,
o którym mowa w art. 4 Kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego

 39 zł

 2. Zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony z wyłączeniem zezwolenia
udzielonego na podstawie art. 53a ust. 2
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234,
poz. 1694, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i
Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70,
poz. 416, Nr 180, poz. 1112 i Nr 216,
poz. 1367)

 340 zł  1) zezwolenie udzielane
cudzoziemcowi na
podstawie art. 53 ust. 1 pkt
15 ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach
2) zezwolenie udzielane
cudzoziemcowi
korzystającemu z ochrony
czasowej

 2a. Zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony, o którym mowa w art. 53a
ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
cudzoziemcach, wydane na podstawie:
 1) pkt 1 i 3  85 zł
 2) pkt 2  340 zł
 3. Zezwolenie na osiedlenie się  640 zł  zezwolenie udzielane:

 1) członkowi najbliższej
rodziny repatrianta
 2) cudzoziemcowi, któremu
udzielono azylu

 4. Zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego Wspólnot
Europejskich

 640 zł

 5. (uchylony)
[6. Wiza wydawana przez komendanta
placówki Straży Granicznej:

 1) wiza dla członka rodziny
obywatela państwa
członkowskiego Unii
Europejskiej, państwa
członkowskiego
Europejskiego
Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - strony
umowy o Europejskim
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Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej,
który do niego dołącza lub z
nim przebywa

 1) dla jednej osoby  równowartość 60 euro*)
 2) dla grupy osób  iloczyn liczby osób w grupie

i równowartości 1 euro*)
powiększony o
równowartość 60 euro*)
*) przeliczenia

równowartości euro na
złote dokonuje się według
średniego kursu
ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski
dla tej waluty w ostatnim
dniu roboczym
poprzedzającym dzień
złożenia wniosku o
wydanie wizy

 2) wiza dla cudzoziemca
korzystającego z ochrony
czasowej

 3) wiza dla cudzoziemca w
wieku poniżej 6 lat
 4) wiza dla uczniów szkół,
studentów, studentów
podyplomowych oraz
towarzyszących im
nauczycieli, którzy
podróżują w celu nauki,
studiowania lub szkolenia
 5) wiza dla naukowców
przybywających w celu
prowadzenia badań
naukowych]

 7. Przedłużenie wizy:
 1) jednolitej  równowartość 60 euro*)
 2) krajowej  406 zł

 *) przeliczenia
równowartości euro na
złote dokonuje się według
średniego kursu
ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski
dla tej waluty w ostatnim
dniu roboczym
poprzedzającym dzień
złożenia wniosku o
przedłużenie wizy
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<6. Wiza wydawana przez
komendanta placówki Straży
Granicznej:

1) dla dziecka w wieku od 6
do 12 lat

2) w pozostałych
przypadkach

równowartość 35 euro*)

równowartość 60 euro*)

*) przeliczenia
równowartości euro
na złote dokonuje się
według
referencyjnego kursu
euro ogłoszonego
przez Europejski
Bank Centralny w
ostatnim dniu
roboczym
poprzedzającym dzień
złożenia wniosku o
wydanie wizy

1) wiza dla członka
rodziny obywatela
państwa
członkowskiego Unii
Europejskiej,
państwa
członkowskiego
Europejskiego
Porozumienia o
Wolnym Handlu
(EFTA) – strony
umowy o
Europejskim
Obszarze
Gospodarczym lub
Konfederacji
Szwajcarskiej, który
do niego dołącza lub
z nim przebywa

2) wiza dla
cudzoziemca
korzystającego z
ochrony czasowej

3) wiza dla
cudzoziemca w
wieku poniżej 6 lat

4) wiza dla uczniów
szkół, studentów,
studentów
podyplomowych
oraz towarzyszących
im nauczycieli,
którzy podróżują w
celu nauki,
studiowania lub
szkolenia

5) wiza dla naukowców
przybywających w
celu prowadzenia
badań naukowych

6) wiza dla
przedstawicieli
organizacji
niekomercyjnych w
wieku do 25 lat
uczestniczących w
seminariach,
konferencjach,
imprezach
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sportowych,
kulturalnych i
edukacyjnych
organizowanych
przez organizacje
niekomercyjne

7. Przedłużenie wizy:
1) Schengen
2) krajowej

równowartość 30 euro*)

406 zł
*) przeliczenia

równowartości euro
na złote dokonuje się
według
referencyjnego kursu
euro ogłoszonego
przez Europejski
Bank Centralny w
ostatnim dniu
roboczym
poprzedzającym dzień
złożenia wniosku
o przedłużenie wizy

przedłużenie wizy
Schengen w
przypadkach, o których
mowa w art. 33 ust. 1
rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego i Rady
(WE) nr 810/2009 z
dnia 13 lipca 2009 r.
ustanawiającego
Wspólnotowy Kodeks
Wizowy (kodeks
wizowy) (Dz. Urz. UE L
243 z 15.09.2009,
str. 1)>

UWAGA: ust. 8-46 pominięte

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. O UDZIALE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W SYSTEMIE INFORMACYJNYM SCHENGEN ORAZ SYSTEMIE INFORMACJI

WIZOWEJ (Dz. U. Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 195, poz. 1198 i Nr 216, poz. 1367 oraz z

2010 r. Nr 41, poz. 233)

Art. 6.
Bezpośredni dostęp do Systemu Informacji Wizowej realizowany poprzez Krajowy System
Informatyczny umożliwiający wgląd do danych VIS:

[1) w celu rozpatrzenia wniosków wizowych oraz zbadania podjętych decyzji
dotyczących tych wniosków, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Wspólnych
Instrukcji Konsularnych, przysługuje Straży Granicznej, konsulowi, wojewodzie,
ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, Szefowi Urzędu do Spraw
Cudzoziemców lub Policji;
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2) w celu przeprowadzania konsultacji, o których mowa w art. 17 ust. 2 Konwencji
Wykonawczej, przysługuje Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców;]

<1) rozpatrzenia złożonych wniosków wizowych oraz podjęcia decyzji dotyczących
tych wniosków, jak również decyzji o unieważnieniu, przedłużeniu, cofnięciu
wizy, przysługuje Straży Granicznej, konsulowi, wojewodzie, ministrowi
właściwemu do spraw zagranicznych, Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców
lub Policji;

2) przeprowadzania konsultacji między centralnymi organami wizowymi w
sprawie wniosków wizowych zgodnie z art. 22 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) Nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego
Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z
15.09.2009, str. 1) przysługuje Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców;>

3) w celach sprawozdawczych i statystycznych przysługuje Straży Granicznej,
konsulowi, wojewodzie, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, Szefowi
Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub Policji;

4) w celu przeprowadzania kontroli wiz na granicach i na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wyłącznie w celu potwierdzenia tożsamości osoby lub potwierdzenia
autentyczności wizy, przysługuje Straży Granicznej, Policji, Służbie Celnej lub
Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

5) w celu weryfikacji dla ustalenia, czy warunki wjazdu i pobytu są spełnione,
przysługuje komendantowi wojewódzkiemu Policji, komendantowi powiatowemu
(miejskiemu) Policji, komendantowi oddziału Straży Granicznej lub komendantowi
placówki Straży Granicznej, wojewodzie lub Szefowi Urzędu do Spraw
Cudzoziemców;

6) w celu określania odpowiedzialności Państwa Członkowskiego za rozpatrywanie
wniosków o nadanie statusu uchodźcy w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr
343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania
Państwa Członkowskiego, które jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o azyl
złożonego w jednym z Państw Członkowskich przez obywatela kraju trzeciego (Dz.
Urz. UE L 050 z 25.02.2003, str. 1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.
19, t. 6, str. 109), przysługuje Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

7) w celu rozpatrywania wniosku o nadanie statusu uchodźcy przysługuje Szefowi
Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub Radzie do Spraw Uchodźców.


