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Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o zmianie ustawy o cudzoziemcach 
oraz niektórych innych ustaw wraz z 
projektami aktów wykonawczych. 

 
Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. 

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej 
sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 



Projekt 

U S T A W A  

z dnia                                   

o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw1) 

 

Art. 1.  W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, 

poz. 1694, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

 „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. 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 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 i art. 131 – 134, 

                                                            

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej 
Polskiej, ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawę z dnia 13 czerwca 
2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę 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, ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
i ustawę z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen 
oraz Systemie Informacji Wizowej. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 
i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505  
i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790. 



2 

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 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;”; 

2) w art. 4: 

a) pkt 5a  otrzymuje brzmienie:  

„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;”, 

b) pkt 5c otrzymuje brzmienie: 

„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;”; 

3) w art. 15: 

a) w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu 

przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych lub zawarcie umowy podróżnego ubezpieczenia medycznego 
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o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnej 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,”, 

b) w ust. 2 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) wizy Schengen lub wizy krajowej w celu wykonywania pracy, o której mowa 

w art. 26 ust. 1 pkt 5 – 7,”, 

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Do oceny wymogów dotyczących posiadania ubezpieczenia medycznego, 

o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, stosuje się odpowiednio art. 32 ust. 3.”; 

4) w art. 16: 

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„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:”, 

b) w ust. 2: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„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;”, 
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– pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„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;”, 

– po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) adres miejsca zakwaterowania  zapraszanego cudzoziemca;”, 

– po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) określenie celu pobytu zapraszanego cudzoziemca;”; 

5) w art. 17: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„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.”, 

b) w ust. 3: 

–  pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„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  
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może spowodować zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub 

ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego albo naruszyć interes 

Rzeczypospolitej Polskiej;”, 

– w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„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 bądź takiego dokumentu jako 

autentycznego używał.”; 

6) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

7) w art. 21: 

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) nie posiada dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego 

w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych lub zawarcie umowy podróżnego ubezpieczenia medycznego 

o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnej 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;”, 

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„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.”, 
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c) ust.  5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„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.”; 

8) art. 25 – 48 otrzymują brzmienie: 

„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, może być 

wydana 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 innej pracy niż określona w pkt 5 i 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; 
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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) – 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, o której mowa w ust. 1 pkt 20 – 25, może być wydana tylko jako wiza 

krajowa. 

4. Wiza Schengen lub wiza krajowa, o której mowa w ust. 1 pkt 9, może być wydana 

w szczególności jako wiza dyplomatyczna lub służbowa. 
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Art. 27. 1. Wiza Schengen lub wiza krajowa w celu wykonywania pracy, o której 

mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5 – 7, może być wydana 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 której 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 dyplomatyczną wydaje się 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 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, 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; 
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3) nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub dokumentu 

potwierdzającego zawarcie umowy podróżnego ubezpieczenia medycznego 

o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnej 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 wymagań 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 bądź 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. 

Art. 32. 1. Wizę krajową wydaje się na wniosek cudzoziemca. 
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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 

zawarcie umowy podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie 

ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnej 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. 
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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 dziesięciu lat. 

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 żądane informacje 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 
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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. 

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 dyplomatyczną i 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 dyplomatyczną i służbową na podstawie noty ministerstwa spraw zagranicznych 
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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. 

Art. 39. 1. Naklejka wizowa wizy krajowej zawiera: 
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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 zwierać zakodowany zapis danych 

i informacji, o których mowa w 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 



15 

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; 

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. 
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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 

zawarcie umowy podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie 

ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnej 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 przedłużenia wizy krajowej, 

c) podróżne ubezpieczenie medyczne, o którym mowa w art. 15 Wspólnotowego 

Kodeksu Wizowego – w przypadku przedłużenia wizy Schengen, 
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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, z wyłączeniem przypadków, w których obowiązku zachowania terminu do 

złożenia wniosku nie stosuje się, 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, 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 postępowania w sprawie 

przedłużenia wizy Schengen lub wizy krajowej na wniosek strony. 

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. 
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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; 

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 pkt 1 – 3, 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.”; 

9) po art. 48 dodaje się art. 48a – 48h w brzmieniu: 

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

okoliczności uzasadniające odmowę jej wydania. 
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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. 

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 cudzoziemca. 

 

Art. 48c. Do unieważnienia lub cofnięcia wizy krajowej stosuje się odpowiednio 

przepis art. 34 ust. 5 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego. 
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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: 

1) oznaczenie wiz Schengen lub wiz krajowych, z wyłączeniem tranzytowej wizy 

lotniskowej, o której mowa w art. 2 pkt 5 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, wiz 

wydawanych szefom i członkom personelu misji dyplomatycznych, kierownikom 
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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 danych z wniosku 

o wydanie wizy: 

a) przez konsula w przypadkach, o których mowa w art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1  

i art. 47 ust. 2, 

b) przez Komendanta Głównego Straży Granicznej i ministra właściwego do spraw 

zagranicznych w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 2, 

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

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 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, 



23 

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 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.”; 

10) w art. 53 w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na 

zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 53a ust. 2, posiadającego wizę 

Schengen upoważniającą 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;”; 

11) w art. 57 uchyla się ust. 2; 

12) w art. 61: 
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a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„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.”, 

b) w ust. 1a pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„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,”; 

13) w art. 65: 

a) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„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;”, 

b) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„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;”; 
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14) w art. 71a w ust. 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„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,”; 

15) w art. 85 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„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.”, 

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 

„1b. Organy Służby Celnej mogą sprawować kontrolę legalności pobytu 

cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”; 

16) po art. 86 dodaje się art. 86a w brzmieniu: 

„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 wizy odbywa się przez sprawdzenie odcisków linii 

papilarnych pobranych od cudzoziemca w Wizowym Systemie Informacyjnym.”; 

17) w art. 88 w ust. 1 pkt 4a otrzymuje brzmienie: 
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„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;”; 

18) w art. 89 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

 „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.”;  

19) w art. 90 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„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.”; 

20) w art. 97: 

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„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;”, 

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„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.”; 
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21) w art. 100n w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„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;”; 

22) w art. 125 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w pkt 1 w lit. a, prowadzą komendant placówki Straży Granicznej, komendant 

oddziału Straży Granicznej, wojewoda, konsul, minister właściwy do spraw 

zagranicznych i Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, każdy w zakresie swojej 

właściwości;”; 

23) w art. 126 w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„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,”; 

24) w art. 132 w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„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;”, 

b) w pkt 13 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a)  o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji,”.  

 

Art. 2. W ustawie z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823, z późn. zm.3)) w art. 23 w ust. 1 w pkt 4 kropkę 

zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) rozpatruje wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji o odmowie wydania 

wizy Schengen lub wizy krajowej.”. 

                                                            

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, 
z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1287 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1367. 
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Art. 3.  W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.4)) w art. 16 ust. 1i otrzymuje brzmienie: 

„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.”. 

 

Art. 4. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1472) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 33: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) unieważnienie wizy krajowej,”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„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.”; 

2) w art. 92 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„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.”. 

                                                            

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, 
poz. 120, Nr 40, poz. 323, Nr 76, poz. 641 i Nr 219, poz. 1706 i 1708. 
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Art. 5.  W ustawie 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.5)) w art. 87 w ust. 1 w pkt 12 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) lit. a i b otrzymują brzmienie:   

„a)  na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy, o której mowa w  art. 26 ust. 1 pkt 1, 20, 21, 

25 i 26 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, lub 

b) na podstawie wiz, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 21 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”; 

2) lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) na podstawie wizy Schengen wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, lub”.  

 

Art. 6. W ustawie 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) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE wydaje się wizę Schengen lub 

wizę krajową w celu dołączenia do obywatela państwa członkowskiego lub 

przebywania z nim.”. 

 

Art. 7. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, 

poz. 1635, z późn. zm.6)) w załączniku w części III ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie: 

                                                            

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, 
poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, 
Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278  
i Nr 219, poz. 1706. 
6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 859, Nr 127, 
poz. 880 i Nr 128, poz. 883, z 2008 r. Nr 44, poz. 262, Nr 63, poz. 394, Nr 182, poz. 1121, Nr 195, poz. 1198, 
Nr 216, poz. 1367 i Nr 220, poz. 1414, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 57, poz. 466 i Nr 72, poz. 619 
oraz z 2010 r. Nr 8, poz. 51. 
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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 równo-
wartości euro na złote 
dokonuje się według 
referencyjnego kursu 
euro ogłoszonego przez 
Europejski Bank Cen-
tralny w ostatnim dniu 
roboczym poprzedzają-
cym dzień złożenia 
wniosku  o wydanie wizy 
  
  

1) wiza dla członka ro-
dziny obywatela państwa 
członkowskiego Unii 
Europejskiej, państwa 
członkowskiego Europej-
skiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA) 
– strony umowy o Euro-
pejskim Obszarze Gospo-
darczym 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 po-
dyplomowych oraz towa-
rzyszących im nauczy-
cieli, którzy podróżują 
w celu nauki, studiowania 
lub szkolenia 
5) wiza dla naukowców 
przybywających w celu 
prowadzenia badań na-
ukowych 
6) wiza dla przedstawicieli 
organizacji niekomercyj-
nych w wieku do 25 lat 
uczestniczących w semi-
nariach, konferencjach, 
imprezach sportowych, 
kulturalnych i eduka-
cyjnych organizowanych 
przez organizacje nieko-
mercyjne 
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7. Przedłużenie wizy: 

1) Schengen 

2) krajowej 

 

 

 

równowartość 30 euro*) 

406 zł 

*) przeliczenia równo-

wartości euro na złote 

dokonuje się według re-

ferencyjnego kursu euro 

ogłoszonego przez Euro-

pejski Bank Centralny w 

ostatnim dniu roboczym 

poprzedzającym dzień 

złożenia wniosku o prze-

dłużenie wizy 

 

przedłużenie wizy Schen-

gen w przypadkach, o któ-

rych mowa w art. 33 ust. 1 

rozporządzenia Parlamen-

tu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 810/2009 z dnia 

13 lipca 2009 r. ustana-

wiającego Wspólnotowy 

Kodeks Wizowy (kodeks 

wizowy) (Dz. Urz. UE L 

243 z 15.09.2009, str. 1)” 

 

Art. 8. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej 

w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej (Dz. U. Nr 165, 

poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 195, poz. 1198 i Nr 216, poz. 1367) w art. 6 pkt 1 i 2 otrzymują 

brzmienie: 

„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;”. 

 

Art. 9. Zaproszenia wpisane do ewidencji zaproszeń przed dniem wejścia w życie 

ustawy zachowują ważność. 
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Art. 10. 1. Wizy wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują 

ważność przez okres, na jaki zostały wydane. 

2. Do wiz jednolitych wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa 

w art. 1, stosuje się przepisy o wizach Schengen. 

3. Do wiz wydanych w celu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy, o której 

mowa w art. 1, stosuje się przepisy dotyczące wiz wydanych w celu, o którym mowa 

w art. 26 ust. 1 pkt 5 – 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą. 

4. Do wiz wydanych w celu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy, o której 

mowa w art. 1, stosuje się przepisy dotyczące wiz wydanych w celu, o którym mowa 

w art. 26 ust. 1 pkt 26 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą. 

5. Do wiz wydanych na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje 

się przepisy dotyczące wiz wydanych w celu, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy, 

o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

 

Art. 11. Do dnia 4 kwietnia 2011 r. konsul jest obowiązany uzasadniać ustnie odmowę 

wydania wizy, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 18 ustawy wymienionej w art. 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, może jednak odstąpić od uzasadnienia w całości lub 

w części, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa państwa. 

 

Art. 12. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie 

ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 

Art. 13. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie  art. 20 ust. 1, 

art. 46 i art. 47 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie 

nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 ust. 1, art. 48f i art. 48g 

ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak 

niż przez okres 6 miesięcy. 
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Art. 14. Ustawa wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2010 r., z tym że: 

1) art. 37 ust. 2 i ust. 4 pkt 1, art. 48a ust. 5 i art. 48b ust. 2 pkt 1 ustawy, o której mowa 

w art. 1, stosuje się od dnia 5 kwietnia 2011 r.; 

2) art. 86a ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się zgodnie z określoną przez Komisję 

Europejską datą rozpoczęcia funkcjonowania Systemu Informacji Wizowej 

w Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/02-kt 



UZASADNIENIE 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw ma 

na celu dostosowanie prawa polskiego do regulacji zawartych w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającym 

Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2008, str. 1). 

Rozporządzenie to stanowi kodyfikację obowiązującego prawodawstwa wspólnotowego w 

dziedzinie wspólnej polityki wizowej. Obowiązujące dotychczas akty prawne regulujące  

warunki i procedury wydawania, przedłużania i unieważniania wiz schengenowskich zostały 

zebrane w jeden akt prawny. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

810/2009 zostało przygotowane w celu zwiększenia przejrzystości systemu prawnego 

dotyczącego procedur przewidzianych w różnych aktach prawa wspólnotowego. W 

konsekwencji ma to służyć wzmocnieniu pewności prawnej i zapewnieniu większych 

gwarancji prawnych cudzoziemcom objętym postępowaniami. 

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009  przewidziano 

uchylenie art. 9 – 17 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”. Ponadto moc utraciły również inne akty 

prawne: 

1) decyzja Komitetu Wykonawczego Schengen z dnia 28 kwietnia 1999 r. dotycząca 

ostatecznych wersji wspólnych instrukcji konsularnych (SCH/Com-ex (99) 13) (wspólne 

instrukcje konsularne wraz z załącznikami), 

2) decyzje Komitetu Wykonawczego Schengen z dnia 14 grudnia 1993 r. w sprawie 

rozszerzenia jednolitych wiz (SCH/Com-ex (93) 21) oraz w sprawie wspólnych zasad 

unieważniania, uchylania lub skracania okresu ważności jednolitych wiz (SCH/Com-ex 

(93) 24), decyzja Komitetu Wykonawczego Schengen z dnia 22 grudnia 1994 r. w 

sprawie wymiany informacji statystycznych dotyczących wydawania jednolitych wiz 

(SCH/Com-ex (94) 25), decyzja Komitetu Wykonawczego Schengen z dnia 21 kwietnia 

1998 r. w sprawie wymiany statystyk dotyczących wydanych wiz (SCH/Com-ex (98) 12) 

i decyzja Komitetu Wykonawczego Schengen z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie  
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wprowadzenia ujednoliconego formularza zawierającego dowód zaproszenia, 

sponsorowania i zakwaterowania (SCH/Com-ex (98) 57), 

3) wspólne działanie 96/197/WSiSW z dnia 4 marca 1996 r. w sprawie rozwiązań 

dotyczących ruchu tranzytowego w portach lotniczych (Dz. Urz. WE L 63 z 13. 03.1996, 

s. 8), 

4) rozporządzenie Rady (WE) nr 789/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. zastrzegające dla 

Rady uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do niektórych szczegółowych przepisów i 

procedur praktycznych rozpatrywania wniosków wizowych (Dz. Urz. WE L 116 z 

26.04.2001, s. 2), 

5) rozporządzenie Rady (WE) nr 1091/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie swobody 

przemieszczania się na podstawie wizy długoterminowej (Dz. Urz. WE L 150 z 

6.06.2001, s. 4), 

6) rozporządzenie 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. UE L 64 z 7.03.2003, s. 1), 

7) art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 390/2009 z dnia 23 

kwietnia 2009 r. zmieniającego wspólne instrukcje konsularne dla misji 

dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczące wiz w związku z wprowadzeniem 

technologii biometrycznych, łącznie z przepisami dotyczącymi organizacji przyjmowania 

i rozpatrywania wniosków wizowych (Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, s. 1). 

 

Mając na uwadze, że uregulowania wynikające ze Wspólnotowego Kodeksu 

Wizowego zostały wprowadzone do porządku prawnego aktem prawnym o randze 

rozporządzenia, do stosowania jego przepisów nie jest konieczna implementacja przepisów 

rozporządzenia do krajowego porządku prawnego. Jednakże niezbędne jest dokonanie zmian 

niektórych przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 

234, poz. 1694, z późn. zm.), tzn. uchylenie przepisów dotyczących wiz schengenowskich w 

zakresie regulowanym przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

810/2009 i odpowiednia modyfikacja uregulowań dotyczących wiz krajowych, w celu 

ujednolicenia rozwiązań dotyczących wiz schengenowskich oraz wiz krajowych, 

wprowadzenie pewnych zmian kompetencyjnych, a także unormowanie tych kwestii 
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dotyczących wiz schengenowskich, które zgodnie z przepisami rozporządzenia powinny 

zostać określone w prawie krajowym państw członkowskich Unii Europejskiej. 

 

W projekcie ustawy przewidziano również zmiany mające na celu dostosowanie 

przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach regulujących kontrolę 

legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do uregulowań 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w 

sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy 

państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) 

(Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 60). Wizowy System Informacyjny będzie bowiem 

wykorzystywany w ramach czynności wykonywanych przez organy właściwe w sprawach 

kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski. Z tego względu należało w 

ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach nałożyć na podmioty, do których należy 

kontrola legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

obowiązek pobrania od kontrolowanego cudzoziemca odcisków linii papilarnych. 

 

W konsekwencji wprowadzanych zmian do ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

cudzoziemcach należało także dostosować odpowiednie przepisy ustawy z dnia 13 lutego 

1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823, 

z późn. zm.), ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 

2008 r. Nr 136, poz. 857,  z późn. zm.), ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzo-

ziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 

1472), ustawy 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.), 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 

późn. zm.), ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, 

z późn. zm.), ustawy 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 późn. zm.). 

 

Proponuje się następujące zmiany ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach: 
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1) art. 3 

Zmiany wprowadzone w pkt 1 i pkt 2 wynikają z konieczności dostosowania przepisów 

zawierających odesłania do przepisów dotyczących wiz, które zostały zmienione 

projektowaną ustawą. 

2) art. 4 

Zmiana dotycząca pkt 5a polega na wprowadzeniu w miejsce dotychczasowej definicji „wizy 

jednolitej”, w której zawarto odesłanie do art. 10 Konwencji Wykonawczej Schengen 

uchylonego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009, definicji 

„wizy Schengen”. W projekcie ustawy „wiza Schengen” została zdefiniowana poprzez 

odesłanie do art. 2 pkt 2 – 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

810/2009. 

Wprowadzenie do ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach pojęcia „wizy 

Schengen” ma na celu utworzenie zbiorczego pojęcia dla wiz, których wydawanie jest 

uregulowane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009.  Pojęcie 

to odnosi się zarówno do wiz ważnych na całym terytorium państw członkowskich obszaru 

Schengen, jak i do wiz o ograniczonej ważności terytorialnej, ważnych na terytorium jednego 

lub kilku, lecz nie wszystkich, państw członkowskich tego obszaru. W rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 pojęcie „wizy jednolitej” oznacza 

natomiast tylko wizę ważną na całym terytorium państw członkowskich obszaru Schengen i 

nie obejmuje ono wiz o ograniczonej ważności terytorialnej. 

Ponadto pojęcie „wiza Schengen” jest używane we wzorze formularza wniosku o wydanie 

wizy Schengen, określonym w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 810/2009. 

Zmiana pkt 5c polega na nowym zdefiniowaniu pojęcia „centralny organ wizowy”. W miejsce 

dotychczasowego odesłania do art. 17 ust. 2 Konwencji Wykonawczej Schengen, który został 

uchylony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009, 

przewidziano wskazanie art. 22 i 31 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 810/2009. 

3) art. 15 

W przepisie określającym warunki wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nadano 

nowe brzmienia lit. a w ust. 1 w pkt 2, wskazując na konieczność posiadania dokumentu 
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potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub zawarcie 

umowy podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w 

wysokości 30 000 euro, ważnej przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium 

Rzeczpospolitej 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. Zaproponowane brzmienie przepisu nawiązuje do rozwiązania przyjętego w art. 15 

ust. 1 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009. 

 Zmiana brzmienia lit. c w ust. 2 w pkt 1 jest konsekwencją wprowadzenia w projektowanej 

ustawie nowego sposobu określenia celów, w których są wydawane wizy, przewidzianego w 

art. 26 ust. 1. W omawianym przepisie odesłanie dotyczy wizy w celu wykonywania pracy, o 

której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5 – 7, tj. 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, wykonywania pracy w 

charakterze kierowcy międzynarodowych środków transportu lub w celu wykonywania innej 

pracy niż wyżej wymieniona. 

Dodanie ust. 2a wskazującego, że do oceny wymogów dotyczących posiadania ubezpieczenia 

medycznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, stosuje się odpowiednio art. 32 ust. 3 

(przewidujący, że wymóg dotyczący posiadania ubezpieczenia medycznego można uznać za 

spełniony, w przypadku gdy cudzoziemiec posiada odpowiednie ubezpieczenie w związku ze 

swoją sytuacją zawodową), jest konsekwencją przyjęcia w art. 32 ust. 3 ustawy o 

cudzoziemcach uregulowania odpowiadającego art. 15 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009. 

4) art. 16 

Nadano nowe brzmienie wprowadzeniu do wyliczenia w ust. 1 przewidując, że cudzoziemiec 

może przedstawić zaproszenie 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 



6 
 

na wjazd. Przepis nawiązuje do art. 14 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 810/2009, gdzie kładzie się nacisk na udokumentowanie posiadania 

wystarczających środków, a nie możliwości ich uzyskania. Ponadto uregulowanie rozszerza 

znaczenie dowodowe zaproszenia na posiadanie środków także na powrót do państwa 

pochodzenia i tranzyt. 

Krąg podmiotów, które mogą wystawić zaproszenie, nie uległ zmianie w stosunku do 

regulacji obowiązującej obecnie w tym zakresie. 

Zmiany wprowadzono w ust. 2, określającym zakres danych zamieszczanych w zaproszeniu. 

Pkt 1, wymieniający dane zapraszającego, został uzupełniony o wskazanie numeru telefonu 

osoby fizycznej (lit. a) oraz adresu siedziby i numeru telefonu osoby prawnej lub jednostki 

nieposiadającej osobowości prawnej (lit. b). 

Nadano nowe brzmienie pkt 4 wskazując, że w zaproszeniu zamieszcza się zobowiązanie 

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. Treść zobowiązania 

uzupełniono o wyraźne wskazanie, że zapraszający zobowiązuje się także do pokrycia kosztu 

zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca, co uwzględnia art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 13 

czerwca 2003 r. o cudzoziemcach w dotychczasowym brzmieniu oraz projektowany art. 17 

ust. 2 pkt 3 tej ustawy. Uwzględniono w ten sposób art. 14 ust. 4 lit. a rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009, zgodnie z którym w formularzu 

zaproszenia podaje się w szczególności, czy jest wypełniany w celu udowodnienia 

pokrywania kosztów pobytu przez inną osobę lub zakwaterowania u osoby prywatnej. 

Dodano pkt 4a i pkt 5a, rozszerzając zakres danych zamieszczanych w zaproszeniu o adres 

miejsca zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca, a także o określenie celu pobytu 

zapraszanego cudzoziemca. 

Projektowane w przepisie zmiany są zgodne z art. 14 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009. 

5) art. 17 

W ust. 2 przewidziano, jakie dokumenty składa zapraszający ubiegający się o wpisanie 

zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Wyraźnie wskazano, że należy złożyć m.in. wypełniony 
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formularz wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń, a także 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. 

Zapraszający będzie obowiązany złożyć dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu 

mieszkalnego tylko wtedy, gdy zapraszany cudzoziemiec będzie w nim zakwaterowany. W 

innym przypadku zapraszający musi przedstawić dokument potwierdzający możliwość 

zapewnienia zakwaterowania w  innym miejscu, np. w hotelu. 

W ust. 3, który określa przesłanki wydania decyzji o odmowie wpisania lub o unieważnieniu 

wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń,  wprowadzono dwie zmiany, tzn. nadano nowe 

brzmienie pkt 1 i dodano kolejny pkt 5. W pkt 1 przewidziano, że decyzja o odmowie 

wpisania lub o unieważnieniu wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń będzie 

wydawana, jeżeli 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 Polski może spowodować zagrożenie dla 

obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego 

albo naruszyć interes Polski. Natomiast w pkt 5 wskazano jako przyczynę odmowy lub 

unieważnienia wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń okoliczność, gdy w 

postępowaniu o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń zapraszający złożył wniosek 

lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe 

informacje, a także gdy zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo, w celu użycia jako 

autentyczny, podrobił lub przerobił dokument bądź takiego dokumentu jako autentycznego 

używał. Zmiany te wynikają z rezygnacji z dotychczasowego odesłania do przepisu 

określającego przesłanki odmowy wydania wizy krajowej, przy wskazywaniu przesłanek 

decyzji o odmowie wpisania lub o unieważnieniu wpisania zaproszenia do ewidencji 

zaproszeń. Teraz okoliczności skutkujące odmową wpisania lub unieważnieniem wpisania 

zaproszenia do ewidencji zaproszeń zostały wymienione wprost. Ponadto przesłanka 

określona w pkt 5 została odniesiona do osoby zapraszającego, gdyż to zapraszający składa 

wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń, dołącza do niego dokumenty oraz 

składa wyjaśnienia. W postępowaniu o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń brak 

natomiast możliwości weryfikacji, czy takie okoliczności zachodzą lub zachodziły w 

postępowaniu o wydanie zapraszanemu cudzoziemcowi wizy. Uznano także, że w sytuacji 
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wystąpienia takich okoliczności w postępowaniu o wydanie zapraszanemu cudzoziemcowi 

wizy brak konieczności unieważniania zarejestrowanego wcześniej zaproszenia, gdyż 

wystarczającą sankcją w takim przypadku jest odmowa wydania wizy. 

6) art. 20 

Zmiana ust. 2 dotyczy wytycznych do wydania przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych i administracji rozporządzenia określającego wzory zaproszenia i formularza 

wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń. Z przepisu usunięto wskazanie, że 

wzór formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń powinien 

uwzględniać cel wjazdu osoby zapraszanej. Wynika to bowiem z ust. 1, który odsyła do 

danych, o których mowa w art. 16 ust. 2. 

7) art. 21 

W przepisie określającym przesłanki odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej nadano nowe brzmienia ust. 1 pkt 3, wskazując na brak dokumentu 

potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub zawarcie 

umowy podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w 

wysokości 30 000 euro, ważnej przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium 

Rzeczpospolitej 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. Zaproponowane brzmienie przepisu nawiązuje do 

rozwiązania przyjętego w art. 15 ust. 1 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 810/2009. 

Zmiany w ust. 2 pkt 2 i ust. 5 i 6 zostały przewidziane w związku z wprowadzeniem w 

projekcie ustawy nowego podziału na typy wiz, tzn. wizy Schengen (dotychczas wizy 

jednolite) i wizy krajowe. Polegają one na zastąpieniu pojęcia „wiza jednolita” pojęciem 

„wiza Schengen”. Poprawiona została także numeracja przepisu, do którego odsyła ust. 2 pkt 

2, w związku ze zmianami numeracji artykułów nowelizowanej ustawy. W ust. 6 uchylono 

odniesienie do wizy jednolitej tranzytowej, w związku z postanowieniami rozporządzenia 



9 
 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009, które nie przewiduje już wydawania wiz 

tranzytowych. 

8) zmianie uległy przepisy art. 25 – 48 regulujące wydawanie wiz cudzoziemcom 

art. 25 

Przepis określa nowy podział na typy wiz. Dotychczasowy podział wiz na wizy jednolite: 

pobytowe lub tranzytowe oraz wizy krajowe został zastąpiony podziałem na wizy Schengen i 

wizy krajowe. 

Wprowadzenie do ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach pojęcia „wizy 

Schengen” ma na celu utworzenie zbiorczego pojęcia dla wiz, których wydawanie, 

przedłużanie, unieważnianie i cofanie jest uregulowane w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009.  Pojęcie to odnosi się zarówno do wiz ważnych na 

całym terytorium państw członkowskich obszaru Schengen, jak i do wiz o ograniczonej 

ważności terytorialnej, ważnych na terytorium jednego lub kilku, lecz nie wszystkich, państw 

członkowskich tego obszaru. 

art. 26 

Przepis w ust. 1 określa cele, w których mogą być wydawane wizy Schengen lub wizy 

krajowe. Cele te odpowiadają celom zawartym we wniosku o przyznanie wizy Schengen, 

określonym w załączniku I rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

810/2009. Ponadto wyróżniając poszczególne cele uwzględniono przyjęte w prawie 

krajowym podstawy pobytu dla szczególnych kategorii cudzoziemców, których uprawnienia 

wynikają z przepisów wspólnotowych. 

W ust. 2 przewidziano, że wiza w celu tranzytu może być wydana tylko jako wiza Schengen, 

a w ust. 3 wskazano cele, w których wiza może być wydana tylko jako wiza krajowa. 

Dodatkowo w ust. 4 wskazano, że wiza Schengen lub wiza krajowa w celu wykonywania 

zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji 

międzynarodowej może być wydana w szczególności jako wiza dyplomatyczna lub służbowa. 

Dotychczas powyższe regulacje były zawarte w art. 26 i 28 ustawy. 

art. 27 

Przepis reguluje kwestie wydawania wiz Schengen lub wiz krajowych w celu, o którym 

mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5 – 7, tj. w celu wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 

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

wykonywania pracy kierowcy wykonującego międzynarodowy transport drogowy oraz w 

celu wykonywania innej pracy niż ww. wymieniona. Regulacja art. 27 odpowiada 

dotychczasowej regulacji art. 29. 

art. 28 

Przepis dotyczy wydawania wiz Schengen lub wiz krajowych dyplomatycznych. Określa krąg 

podmiotów, którym są wydawane te wizy, oraz wskazuje okres, na który są wydawane. 

Dotychczas powyższe regulacje były zawarte w art. 30 i 32 ustawy. 

art. 29 

Przepis reguluje kwestie wydawania wiz Schengen lub wiz krajowych służbowych. Wskazuje 

krąg podmiotów, którym są wydawane te wizy, oraz okres, na który są wydawane. 

Dotychczas uregulowania w tym zakresie były zawarte w art. 31 i 32 ustawy. 

Jednocześnie odstąpiono od uregulowania wydawania wiz kurierskich kurierom 

dyplomatycznym (dotychczasowy art. 33), gdyż w praktyce kurierom dyplomatycznym 

wydaje się wizy dyplomatyczne. 

art. 30 

Regulacja zawiera katalog przesłanek odmowy wydania wizy krajowej. 

W stosunku do obowiązujących obecnie regulacji zmiany wprowadzono w pkt 2 – 5. 

W pkt 2 przewidziano, że przyczyną odmowy wydania wizy krajowej będzie oprócz braku 

wystarczających środków utrzymania na czas trwania planowanego pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (tak jest w obowiązującym stanie prawnym – art. 35 pkt 2 ustawy), 

także brak wystarczających środków 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. W przepisie przyjęto w stosunku do wiz krajowych 

rozwiązanie wynikające z art. 32 ust. 1 lit. a tiret (iii) rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 odnoszącego się do wiz Schengen. 

W pkt 3 wskazano, że cudzoziemcowi odmawia się wydania wizy krajowej, jeżeli nie posiada 

ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych lub dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy 

podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 
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30 000 euro, ważnej przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium 

Rzeczpospolitej 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. Powyższe rozwiązanie nawiązuje do  art. 15 ust. 

1 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009, z tym że 

potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia w przypadku ubiegania się o 

wydanie wizy krajowej ma obejmować terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a nie całe 

terytorium państw obszaru Schengen. 

W pkt 4 określono jako przesłankę odmowy wydania wizy krajowej przypadek, gdy 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. Dotychczas art. 35 pkt 

4 ustawy przewidywał odmowę wydania wizy krajowej, jeżeli wydanie wizy mogłoby 

spowodować ww. zagrożenia, a nie wjazd lub pobyt cudzoziemca w Polsce. Nowe 

sformułowanie przepisu ma charakter bardziej ogólny i w lepszy sposób oddaje cel regulacji. 

Zgodnie z pkt 5 cudzoziemcowi odmawia się wydania wizy krajowej, jeżeli dokument 

podróży nie spełnia wymogów określonych w art. 32 ust. 5 ustawy (wyłączono tu jednak 

przypadek, gdy kryterium, o którym mowa w art. 32 ust. 5 pkt 1, zostało pominięte ze 

względu na słuszny interes cudzoziemca). Powyższa regulacja nawiązuje do kryteriów w tym 

zakresie wskazanych w art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

810/2009. 

art. 31 

Przepis przewiduje, że 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. Ponadto w 

uregulowaniu określono sposób ustalania okresu pobytu na podstawie wizy i wskazano okres 

ważności wizy. 

Uregulowania odpowiadają dotychczasowym przepisom zawartym w art. 26 ust. 4, 5 i 7 

ustawy. 
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art. 32 

Przepis reguluje kwestie dotyczące wniosku o wydanie wizy krajowej. Ustalając wymogi 

dotyczące ubiegania się o wydanie wizy krajowej, brano po uwagę przepisy rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 dotyczące wniosku o wydanie wizy 

Schengen. 

Zgodnie z ust. 1 wizę krajową wydaje się na wniosek cudzoziemca. 

W ust. 2 wskazano zakres danych, które powinien zawierać wniosek, oraz określono 

dokumenty do niego dołączane. Wniosek o wydanie wizy krajowej, analogicznie do wniosku 

o wydanie wizy Schengen, nie będzie mógł obejmować dzieci i innych osób wpisanych do 

dokumentu podróży cudzoziemca, w związku z czym formularz tego wniosku nie będzie 

przewidywał możliwości wpisywania danych tych osób. Do wniosku o wydanie wizy 

krajowej będzie dołączana fotografia wnioskodawcy. 

Przepis przyjmuje w odniesieniu do wiz krajowych regulacje wynikające z art. 10 ust. 3 lit. c 

oraz art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009. Ponadto 

przepis uwzględnia dotychczasową treść art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

cudzoziemcach oraz przesłanki odmowy wydania wizy krajowej, określone w art. 30. 

W ust. 2 w pkt 3 wśród dokumentów, które składa cudzoziemiec ubiegający się o wydanie 

wizy krajowej, wskazano w lit. c dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia 

zdrowotnego w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych lub zawarcie umowy podróżnego ubezpieczenia medycznego o 

minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnej przez okres 

planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej 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. Powyższe nawiązuje do art. 15 ust. 1 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) nr 810/2009. 

W ust. 3 przyjęto, że wymóg dotyczący posiadania ubezpieczenia medycznego, o którym 

mowa w ust. 2 pkt 3 lit. c, można uznać za spełniony, w przypadku gdy cudzoziemiec posiada 
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odpowiednie ubezpieczenie w związku ze swoją sytuacja zawodową. Powyższe rozwiązanie 

odpowiada art. 15 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009. 

Z ust. 4 wynika, że 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. Rozwiązanie 

to odpowiada art. 15 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

810/2009. 

W ust. 5 zostały wymienione kryteria, które powinien spełniać dokument podróży, który 

przedstawia cudzoziemiec ubiegający się o wydanie wizy krajowej. Rozwiązanie jest oparte  

na regulacji z art. 10 ust. 3 lit. b i art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 810/2009. 

Nawiązując do art. 12 lit. a zdanie drugie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 810/2009 w ust. 6 przewidziano, że w pilnych przypadkach uzasadnionych słusznym 

interesem cudzoziemca kryterium, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 (tzn. że okres ważności 

dokumentu podróży upływa nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności 

wnioskowanej wizy), może być pominięte. 

Zgodnie z ust. 7 przyjęcie wniosku o wydanie wizy krajowej odnotowuje się w dokumencie 

podróży cudzoziemca. 

art. 33 

Przepis dotyczy możliwości przeprowadzania konsultacji przed wydaniem wizy Schengen lub 

wizy krajowej w celu sprawdzenia, czy wobec cudzoziemca zachodzą okoliczności odmowy 

wydania wizy Schengen lub wizy krajowej (tzn. czy wjazd lub pobyt cudzoziemca na 

terytorium Polski może spowodować zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa 

lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego albo naruszyć interes Polski, a w 

przypadku wizy Schengen także zagrożenie dla zdrowia publicznego lub dla stosunków 

międzynarodowych któregokolwiek z państw członkowskich lub czy cudzoziemiec nie 

uzasadnił celu lub warunków planowanego pobytu). 

Konsul rozpatrując wniosek o wydanie wizy może zwrócić się do Szefa Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców o przekazanie ww. informacji. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 

przeprowadza konsultacje z organami wymienionymi w przepisie, przy zachowaniu terminów 
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w nim określonych. Projektowany przepis wyraźnie określa organ, który decyduje o 

przedłużeniu terminu do udzielenia żądanych przez konsula informacji. 

Wskazana w ust. 4 możliwość przedłużenia do 30 dni terminów na udzielenie ww. informacji 

w przypadku wiz krajowych nawiązuje do regulacji wynikającej z art. 23 ust. 2 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009. Wskazano przy tym, że 

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców może przedłużyć termin, jeżeli udzielenie informacji 

wymaga przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego w zakresie 

okoliczności odmowy wydania wizy Schengen lub wizy krajowej. 

art. 34 

Przepis określa tryb wydawania wizy Schengen, w przypadku gdy wymagana jest zgoda 

centralnego organu innego państwa obszaru Schengen. 

W takim przypadku konsul rozpatrujący wniosek o wydanie wizy Schengen będzie 

występował o wyrażenie zgody do właściwego organu tego państwa, za pośrednictwem Szefa 

Urzędu do Spraw Cudzoziemców działającego jako centralny organ wizowy. 

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców będzie informował 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. 

Nieudzielenie ww. informacji w ww. terminie będzie traktowane jako wyrażenie zgody na 

wydanie wizy Schengen przez centralny organ innego państwa obszaru Schengen. 

W stosunku do regulacji dotychczasowego art. 39 nie przewiduje się już przeprowadzania 

obowiązkowych konsultacji z organami wewnętrznymi Rzeczypospolitej Polskiej przed 

wydaniem zgody na wydanie wizy Schengen. Nie przewidziano także możliwości 

przedłużania terminu przeprowadzania postępowania, o którym mowa w tym przepisie.  

W uregulowaniu uwzględniono art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 810/2009. 

art. 35 

Uregulowanie wskazuje organy właściwe do wydania lub odmowy wydania wizy Schengen 

lub wizy krajowej, uwzględniając sytuację, gdy wiza Schengen jest wydawana na granicy. W 

przepisie oparto się na unormowaniach wynikających z art. 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 oraz uwzględniono dotychczasową treść 

art. 36 ust. 1 oraz ust. 3 i 4 oraz art. 37 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach. 
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art. 36 

Przepis określa organ właściwy do wydania lub odmowy wydania wizy krajowej w celu 

wykonywania pracy, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5 – 7, dokonując rozróżnienia w 

zależności od tego, czy wiza ma być wydana 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, czy też w innej sytuacji. W tym 

pierwszym przypadku wiza w ww. celu może być wydana przez konsula, którego siedziba 

znajduje się w ww. państwie. Przepis został doprecyzowany w stosunku do dotychczasowego 

brzmienia art. 36 ust. 2, zgodnie z którym wizę mógł wydać inny konsul niż konsul właściwy 

ze względu na państwo stałego zamieszkania cudzoziemca. 

art. 37 

Przepis reguluje kwestie dotyczące trybu wydawania wizy, zarówno wizy krajowej, jak i wizy 

Schengen. 

W ust. 1 przewidziano, że wydanie lub odmowa wydania wizy Schengen lub wizy krajowej 

następuje w drodze decyzji. 

W ust. 2 wskazano, że decyzja o odmowie wydania wizy krajowej jest wydawana na 

formularzu, co odpowiada rozwiązaniu przyjętemu dla wiz Schengen w art. 32 ust. 2 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009. 

Z ust. 3 wynika, że decyzja o wydaniu wizy Schengen lub wizy krajowej jest ostateczna. 

W ust. 4 określono tryb postępowania w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania 

wizy Schengen lub wizy krajowej. Rozróżniono przy tym sytuację, gdy decyzję wydał konsul, 

przewidując, że wówczas przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez organ, a 

gdy decyzję wydał komendant placówki Straży Granicznej – odwołanie do Komendanta 

Głównego Straży Granicznej. W ust. 5 wskazano termin na złożenie wniosku o ponowne 

rozpatrzenie sprawy przez konsula. 

Powyższe regulacje zostały oparte na rozwiązaniach przyjętych dla wiz Schengen w art. 32 

ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009. 

art. 38 

Przepis dotyczy zamieszczania naklejki wizowej wizy krajowej. 
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Zgodnie z ust. 1 naklejkę wizową wizy krajowej zamieszcza się w dokumencie podróży lub w 

polskim dokumencie tożsamości cudzoziemca, a w przypadku szczególnym, uzasadnionym 

interesem cudzoziemca, na osobnym blankiecie wizowym. Uregulowanie opowiada 

rozwiązaniom dotyczącym umieszczania naklejki wizowej wizy Schengen przewidzianym w 

art. 29 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009. 

Ust. 2 dotyczy postępowania w przypadku wymiany dokumentu podróży albo polskiego 

dokumentu tożsamości cudzoziemca należącego do cudzoziemca przebywającego w Polsce 

na podstawie wizy krajowej. Wówczas wojewoda na wniosek cudzoziemca zamieszcza w 

dokumencie wymienionym nową naklejkę wizową wizy krajowej. 

art. 39 

Regulacja określa zakres danych, które zawiera naklejka wizowa wizy krajowej. W 

obowiązującym obecnie stanie prawnym dane te zostały określone w art. 25 ustawy. W 

stosunku do dotychczasowych regulacji zakres danych został uzupełniony o wskazanie  typu 

wizy. Ponadto przewidziano, że naklejka wizowa ma zawsze zawierać imię i nazwisko 

cudzoziemca oraz jego fotografię. Obecnie przepis przewidywał jedynie możliwość ich 

zamieszczenia. 

Regulacja odpowiada rozwiązaniom przyjętym dla wiz Schengen w art. 27 i załączniku VII 

do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009. 

art. 40 

Przepis określa sposób i tryb postępowania w przypadku wykrycia błędów w naklejce wizy 

krajowej, rozróżniając sposób postępowania w zależności od czasu, w którym nastąpiło 

wykrycie błędów. 

Zgodnie z ust. 1, jeżeli w naklejce wizy krajowej wykryty został błąd przed jej 

zamieszczeniem w dokumencie podróży, w polskim dokumencie tożsamości cudzoziemca lub 

na blankiecie wizowym naklejkę wizową wizy krajowej unieważnia się. 

Jeżeli zaś błąd został wykryty po zamieszczeniu naklejki wizowej wizy krajowej w 

dokumencie podróży, w polskim dokumencie tożsamości cudzoziemca lub na blankiecie 

wizowym organ, który ją wydał, unieważnia naklejkę wizową, a w dokumencie podróży, w 

polskim dokumencie tożsamości cudzoziemca lub na blankiecie wizowym zamieszcza nową 

naklejkę wizową wizy krajowej. 
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W uregulowaniu uwzględniono rozwiązania przyjęte w stosunku do wizy Schengen w art. 28 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009. 

art. 41 

Przepis wskazuje przesłanki przedłużenia cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej okresu ważności wydanej wizy krajowej lub okresu pobytu 

objętego tą wizą. Ponadto regulacja określa tryb przedłużenia okresu ważności wydanej wizy 

krajowej lub okresu pobytu objętego tą wizą. Powyższe jest zgodne z art. 33 ust. 2 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 odnoszącym się do wiz 

Schengen. 

W ust. 1 doprecyzowano przesłankę zawartą w pkt 1 poprzez wskazanie, że ważny interes 

zawodowy lub osobisty cudzoziemca albo względy humanitarne przemawiające za 

przedłużeniem okresu ważności wydanej wizy krajowej lub okresu pobytu objętego tą wizą 

muszą uniemożliwiać cudzoziemcowi opuszczenie tego terytorium przed upływem terminu 

ważności wizy lub przez końcem objętego wizą dozwolonego okresu pobytu. 

W pkt 2 ust. 1 odnosząc się do zdarzeń, które są przyczyną ubiegania się o przedłużenie wizy, 

wskazano, że wystąpiły one niezależnie od woli cudzoziemca i nie były możliwe do 

przewidzenia w dniu składania wniosku o wydanie wizy krajowej. 

Z kolei w pkt 4 ust. 1 zrezygnowano z dotychczasowego odesłania do przepisów 

określających okoliczności, z powodu których odmawia się wydania wizy krajowej, stosując 

opisowe wskazanie tej przesłanki w celu uzyskania większej przejrzystości. 

Ust. 3 przewiduje, że gdy cudzoziemiec przebywa w szpitalu, a jego stan zdrowia wyklucza 

możliwość opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas przedłuża się okres 

ważności wydanej wizy krajowej lub okres pobytu objęty tą wizą do dnia, w którym stan jego 

zdrowia pozwoli na opuszczenie terytorium Polski. Jednocześnie w ust. 4 przewidziano, że 

organ właściwy do przedłużenia wizy krajowej może powołać biegłego lekarza w celu 

wydania opinii o stanie zdrowia cudzoziemca. 

art. 42 

Uregulowanie odnosi się do pobytu cudzoziemca w Polsce na podstawie wizy Schengen lub 

na podstawie wizy krajowej i nakłada na cudzoziemca, który zamierza przedłużyć pobyt na 

podstawie wizy, obowiązek złożenia wniosku o przedłużenie wizy, wskazując przy tym 

termin wykonania tego obowiązku. Powyższe uregulowanie wprowadzi jeden termin do 
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złożenia wniosku o przedłużenie wizy i zastąpi dotychczas obowiązujące regulacje prawne 

przewidujące dwa terminy, tzn. termin do złożenia wniosku o przedłużenie wizy jednolitej – 7 

dni oraz termin do złożenia wniosku o przedłużenie wizy krajowej – 14 dni. 

Jednocześnie przewidziano również odstępstwa od obowiązku zachowania terminu do 

złożenia wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej, tj. w przypadku, o którym 

mowa w art. 33 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009, 

tzn. gdy posiadacz wizy wykaże, że na skutek  siły wyższej lub ze względów humanitarnych 

nie jest możliwe opuszczenie przez niego terytorium państw członkowskich (w tym 

przypadku Polski) przed upływem terminu ważności wizy lub przed końcem objętego wizą 

okresu pobytu lub gdy cudzoziemiec przebywa w szpitalu. Wówczas wniosek może być 

złożony w ostatnim dniu okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie Schengen lub wizie 

krajowej. 

Ponadto przepis określa w ust. 3 zakres danych, które powinien zawierać wniosek 

cudzoziemca ubiegającego się o przedłużenie wizy oraz wskazuje dokumenty składane razem 

z wnioskiem. 

Przepis odpowiada regulacjom przyjętym wobec wizy Schengen w art. 33 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009. 

W ust. 3 w pkt 3 wśród dokumentów, które składa cudzoziemiec ubiegający się o 

przedłużenie wizy krajowej, wskazano dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia 

zdrowotnego w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych lub zawarcie umowy podróżnego ubezpieczenia medycznego o 

minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnej przez okres 

planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej 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. Powyższe nawiązuje do art. 15 ust. 1 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) nr 810/2009 – w przypadku przedłużenia wizy krajowej. 

W ust. 4 przewidziano, że 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. 
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Powyższe rozwiązanie odpowiada art. 15 ust. 5 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) nr 810/2009. 

art. 43 

Przepis przewiduje tryb postępowania w przypadku złożenia wniosku o przedłużenie wizy 

Schengen lub wizy krajowej po terminie, a także reguluje kwestię potwierdzenia złożenia 

wniosku. 

Z ust. 1 wynika, że wniosek o przedłużenie wizy złożony po terminie oraz wniosek o 

przedłużenie wizy krajowej wydanej na okres postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia 

na zamieszkanie na czas oznaczony, na osiedlenie się lub na pobyt rezydenta 

długoterminowego WE, pozostawia się bez rozpoznania. Z powyższego uregulowania 

wyłączone są przypadki, w których obowiązku zachowania terminu do złożenia wniosku nie 

stosuje się, tj. opisanych w art. 42 ust. 2. 

Ust. 2 przewiduje, że 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. 

W ust. 3 przyjęto, że jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie 

zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione, 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, zaś w 

ust. 4 wskazano, że regulacja powyższa nie ma zastosowania w razie zawieszenia 

postępowania w sprawie przedłużenia wizy Schengen lub wizy krajowej na wniosek strony. 

Proponowana zmiana ma na celu usprawnienie prowadzonych postępowań administracyjnych 

w sprawie przedłużania wiz oraz odciążenie wojewodów. Obowiązujące obecnie przepisy 

przewidują, iż wojewoda na czas toczącego się postępowania w sprawie o przedłużenie wizy 

wydaje cudzoziemcowi wizę krajową na okres pobytu powyżej 90 dni. W omawianych wyżej 

przypadkach okres pobytu wskazany w wydawanej cudzoziemcowi przez wojewodę wizie 

krajowej był często dłuższy niż czas prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie 

przedłużenia wizy. Z uwagi na powyższe zasadna wydaje się rezygnacja z dotychczasowego 

rozwiązania na rzecz uregulowania przewidującego, iż pobyt cudzoziemca na terytorium 

Polski uważa się za legalny do czasu wydania decyzji ostatecznej w sprawie przedłużenia 

wizy. 
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art. 44 

Przepis określa organ właściwy do przedłużenia wizy Schengen lub wizy krajowej. 

Przewiduje również, że rozstrzygnięcie w sprawie przedłużenia wizy Schengen lub wizy 

krajowej następuje w drodze decyzji, a przedłużoną wizę zamieszcza się w dokumencie 

podróży w formie naklejki wizowej (co odpowiada regulacji odnoszącej się do wizy 

Schengen przyjętej w art. 33 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

810/2009). 

art. 45 

Uregulowanie odnosi się do sytuacji, gdy cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium 

Polski. 

Ust. 1 ustala zasadę, że cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Polski 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. 

Ust. 2 dotyczy cudzoziemca przebywającego na terytorium Polski 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.). 

Ust. 3 dotyczy cudzoziemca przebywającego na terytorium Polski w ruchu bezwizowym na 

podstawie umowy międzynarodowej o zniesieniu obowiązku wizowego lub w związku z 

jednostronnym zniesieniem przez Rzeczpospolitą Polską obowiązku wizowego, zaś ust. 4 

określa sposób obliczania terminu do opuszczenia terytorium Polski, gdy 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. 

art. 46 
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Regulacja odnosi się do konsultacji możliwości wyrażenia zgody na wydanie wizy Schengen 

przez organ wizowy innego państwa obszaru Schengen. 

Przepis przewiduje, że organem właściwym do wyrażania zgody na wydanie wizy Schengen 

przez organ innego państwa obszaru Schengen jest Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 

działający jako centralny organ wizowy. Konsultuje on możliwość wyrażenia zgody na 

wydanie wizy Schengen przez organ innego państwa obszaru Schengen z organami 

wskazanymi w art. 33 ust. 2. 

Powyższa regulacja uwzględnia rozwiązania przyjęte w art. 22 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009. 

art. 47 

Regulacja określa organy właściwe do informowania organów innych państw obszaru 

Schengen o wydaniu wizy Schengen o ograniczonej ważności terytorialnej w przypadkach, o 

których mowa w art. 25 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

810/2009 oraz o wydaniu wizy Schengen w przypadku, o którym mowa w art. 31 ust. 1 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009. 

art. 48 

Przepis wskazuje organy właściwe do gromadzenia informacji o wizach Schengen wydanych 

przez konsulów innych państw obszaru Schengen oraz o wizach z ograniczoną ważnością 

terytorialną wydanych przez organy tych państw, a także polskie organy, którym w dalszej 

kolejności przekazywane są informacje o wizach Schengen wydanych przez  konsulów 

innych państw obszaru Schengen. 

Regulacja uwzględnia art. 25 ust. 4 i art. 31 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 810/2009. 

9) w rozdziale dotyczącym wiz dodano art. 48a – 48h 

art. 48a 

Dodawany przepis reguluje kwestie unieważniania oraz cofania wizy krajowej. 

Wizę krajową unieważnia się, jeżeli już w chwili jej wydawania zachodziły okoliczności 

uzasadniające odmowę jej wydania, lecz ujawniły się już po tym zdarzeniu. Wizę tę cofa się 

natomiast, jeżeli po jej wydaniu cudzoziemiec przestał spełniać warunki do jej wydania. 
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Przepis ust. 3 wskazuje ponadto na możliwość cofnięcia wizy krajowej na wniosek 

posiadacza tej wizy. 

Regulacje powyższe odpowiadają takim rozwiązaniom przyjętym w stosunku do wiz 

Schengen w art. 34 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009. 

art. 48b 

Przepis określa organy właściwe do wydania decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy 

Schengen lub wizy krajowej oraz tryb odwoławczy od decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu 

wizy Schengen lub wizy krajowej wydanej przez konsula oraz przez komendanta placówki 

Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej. 

W ust. 2 przewidziano, że jeżeli decyzję wydał konsul, wówczas przysługuje wniosek o 

ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten organ, a jeżeli komendant placówki Straży 

Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej – odwołanie składa się do Komendanta 

Głównego Straży Granicznej. 

W ust. 3 wskazano termin na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez 

konsula. 

W ust. 4 określono, że decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schengen lub wizy 

krajowej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza, to że, że cudzoziemiec, 

któremu unieważniono lub cofnięto wizę będzie zobowiązany do natychmiastowego 

opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co jest zasadne z uwagi na fakt, że zgodnie 

z art. 48a ust. 1 wiza będzie unieważniana, jeżeli w chwili jej wydawania zachodziły 

okoliczności uzasadniające odmowę jej wydania, czyli może to być fakt figurowania danych 

cudzoziemca w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej jest niepożądany, jak też gdy wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności państwa lub ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego lub naruszać interes Rzeczypospolitej Polskiej (art. 

30 pkt 1 i 4). 

Natomiast w ust. 5 przewidziano, że wydanie decyzji o  unieważnieniu lub cofnięciu wizy 

Schengen lub wizy krajowej odnotowuje się w dokumencie podróży cudzoziemca. 

Uregulowania uwzględniają rozwiązania wynikające z art. 34 ust. 7 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 w odniesieniu do wizy Schengen. 
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art. 48c 

W przepisie przewidziano, że do unieważnienia lub cofnięcia wizy krajowej stosuje się 

odpowiednio przepis art. 34 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

810/2009, który określa wymogi techniczne odnośnie postępowania z wizą w przypadku jej 

unieważnienia lub cofnięcia. 

art. 48d 

Przepis nakłada na organ, który unieważnił lub cofnął wizę Schengen wydaną przez inne 

państwo obszaru Schengen, obowiązek poinformowania o tym właściwego organu państwa, 

które wydało wizę. 

Powyższe uwzględnia art. 34 ust. 1 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 810/2009. 

art. 48e 

Przepis określa organy właściwe do gromadzenia informacji o wizach Schengen, które zostały 

wydane przez polskie organy, a następnie unieważnionych lub cofniętych przez organy 

innych państw obszaru Schengen. Uregulowanie wprowadzono w związku z przewidzianym 

w art. 34 ust. 1 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 

obowiązkiem informowania organu państwa członkowskiego, które wydało wizę, o 

unieważnieniu lub cofnięciu tej wizy przez inne państwo członkowskie. 

art. 48f 

Przepis stanowi upoważnienie dla ministra właściwego do spraw zagranicznych do 

określenia, w drodze rozporządzenia, dokumentów potwierdzających 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, wzorów ww. dokumentów oracz oznaczenia wiz Schengen lub 

wiz krajowych wydawanych ww. osobom. 

Dotychczas upoważnienie to było zawarte w art. 46 ustawy. 

art. 48g 

Przepis stanowi upoważnienie dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych do określenia, w drodze 
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rozporządzenia: 

1) oznaczenia wiz Schengen lub wiz krajowych, z wyłączeniem tranzytowej wizy 

lotniskowej, o której mowa w art. 2 pkt 5 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, 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, 

2) wzoru blankietu wizowego, 

3) wzorów formularzy wniosków o wydanie wizy krajowej lub przedłużenie wizy Schengen 

lub wizy krajowej i wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku o wydanie 

wizy krajowej lub wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej, 

4) sposobu odnotowywania przyjęcia wniosku o wydanie wizy krajowej, 

5) wzoru naklejki wizowej wizy krajowej, 

6) sposobu przekazywania Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców danych z  wniosku o 

wydanie wizy: 

a) przez konsula w przypadkach, o których mowa w art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1, art. 47 

ust. 2, 

b) przez Komendanta Głównego Straży Granicznej i ministra właściwego do spraw 

zagranicznych w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 2, 

7) wzoru stempla potwierdzającego złożenie wniosku o przedłużenie wizy Schengen, 

8) sposobu unieważniania naklejki wizowej wizy krajowej w przypadku, o którym mowa w 

art. 40 ust. 2, 

9) sposobu odnotowywania przez konsula, ministra właściwego do spraw zagranicznych, 

komendanta placówki Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej 

wydania decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy krajowej w dokumencie podróży, 

polskim dokumencie tożsamości cudzoziemca lub na osobnym blankiecie wizowym, 

10) wzoru formularza, na którym wydaje się decyzję o odmowie wydania wizy krajowej, 

unieważnieniu lub cofnięciu wizy krajowej, 
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11) sposobu zamieszczania naklejki wizowej wizy krajowej w dokumencie podróży, polskim 

dokumencie tożsamości cudzoziemca lub na osobnym blankiecie wizowym, 

12) sposobu 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. 

Brzmienie upoważnienia uwzględnia zmiany wprowadzone projektem ustawy w przepisach 

ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach dotyczących wiz.  

art. 48h 

W regulacji przewidziano, że w zakresie nieuregulowanym przepisami rozdziału dotyczącego 

wiz stosuje się przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009. 

10) art. 53 

Przepis określa przesłanki udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie na czas 

oznaczony. Zmiana w ust. 6 pkt 1 została wprowadzona w związku z przyjęciem w projekcie 

ustawy nowego podziału na typy wiz, tzn. wizy Schengen (dotychczas wizy jednolite) i wizy 

krajowe. Polega ona na zastąpieniu pojęcia „wiza jednolita” pojęciem „wiza Schengen” oraz 

wskazaniu odesłania do właściwego przepisu określającego cel, w jakim jest wydawana wiza. 

11) art. 57 

Regulacja przewiduje uchylenie ust. 2, co jest konsekwencją rezygnacji z uregulowania, do 

której odsyłał ten przepis, tj. dotychczasowy art. 29 ust. 3 (określał termin, na jaki wydaje się 

wizę cudzoziemcowi, który zamierza wykonywać na terytorium Polski pracę zależną od 

rytmu pór roku przez czas określony). 

12) art. 61 

Przepis dotyczy złożenia przez cudzoziemca wniosku o udzielenie zezwolenia na 

zamieszkanie na czas oznaczony. Zmiany w ust. 1 i w ust. 1a pkt 1 zostały wprowadzone w 

związku z przyjęciem w projekcie ustawy nowego podziału na typy wiz, tzn. wizy Schengen 

(dotychczas wizy jednolite) i wizy krajowe. Pojęcia „wiza jednolita” zastąpiono pojęciem 

„wiza Schengen” oraz wskazano odesłania do właściwego przepisu określającego cel, w 

jakim jest wydawana wiza. 

13) art. 65 

Przepis reguluje kwestie związane z udzielaniem zezwolenia na pobyt rezydenta 
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długoterminowego WE cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Polski. Zmiana 

brzmienia ust. 2 pkt 5 i ust. 4 pkt 3 dotyczy zastąpienia przewidzianego w uregulowaniach 

terminu „wiza jednolita” pojęciem „wiza Schengen”, a także wskazania odesłania do 

właściwego przepisu określającego cel, w jakim jest wydawana wiza. 

14) art. 71a 

Regulacja dotyczy złożenia przez cudzoziemca wniosku o udzielenie zezwolenia na  

osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE. Nadanie nowego 

brzmienia ust. 2 pkt 1 lit. b wynika z konieczności dostosowania przepisu do przyjętej w 

projektowanej ustawie terminologii i zastąpieniu pojęcia „wiza jednolita” pojęciem „wiza 

Schengen”, a także wskazaniu odesłania do właściwego przepisu określającego cel, w jakim 

jest wydawana wiza. 

15) art. 85 

Proponowane w przepisie zmiany, tzn. nadanie nowego brzmienia ust. 1a i dodanie nowego 

ust. 1b, są związane z dodaniem do ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach art. 

86a, który określa sytuacje, gdy od cudzoziemca pobiera się odciski linii papilarnych. Przepis 

ten ma dotyczyć także Służby Celnej, więc należało wprowadzić możliwość sprawowania 

kontroli legalności pobytu w szerszym zakresie niż to jest obecnie. W obecnym stanie 

prawnym kontrola ta jest ograniczona do zakresu niezbędnego do prowadzenia przez organy 

Służby Celnej postępowań w sprawach celnych. Tak wąski zakres uniemożliwiałby organom 

Służby Celnej dokonywanie tej kontroli w trakcie wykonywania innych niż prowadzenie 

postępowania celnego zadań ustawowych. W razie zaistnienia przesłanek do podjęcia kontroli 

legalności pobytu cudzoziemca w trakcie wykonywania tych innych zadań ustawowych 

organy Służby Celnej musiałyby wzywać do przeprowadzenia tej kontroli uprawnione 

organy, np. Straży Granicznej lub Policji. Byłoby to nieekonomiczne z punktu widzenia 

finansów państwa, gdyż wymagałoby zaangażowania dwóch organów zamiast jednego. 

Obecny stan prawny powodowałby również utrudniania dla cudzoziemców, którzy są 

poddawani kontroli legalności pobytu, z uwagi na zbędne wydłużenie czasu jej trwania. 

16) art. 86a 

Przepis upoważnia funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji lub funkcjonariuszy celnych 

oraz pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub urzędu wojewódzkiego do pobrania  

od kontrolowanego cudzoziemca odcisków linii papilarnych podczas kontroli legalności 

pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uregulowanie wprowadzono, 
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mając na uwadze realizację podczas kontroli legalności pobytu przepisów rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie 

Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami 

członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (Dz. Urz. 

UE L 218 z 13.08.2008, s. 60). Ust. 1 stanowi, że w przypadku nieokazania przez 

cudzoziemca, podczas kontroli legalności pobytu cudzoziemców, dokumentu, na podstawie 

którego można ustalić jego tożsamość, lub w przypadku gdy zachodzi uzasadnione 

podejrzenie co do autentyczności dokumentu okazanego przez cudzoziemca, funkcjonariusze 

Straży Granicznej, Policji lub funkcjonariusze celni oraz pracownicy Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców lub urzędu wojewódzkiego, w celu ustalenia tożsamości, pobierają 

obligatoryjnie od cudzoziemca odciski linii papilarnych. Ust. 2 reguluje przypadki, w których 

podczas kontroli legalności pobytu cudzoziemców, funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji 

lub funkcjonariusze celni oraz pracownicy Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub urzędu 

wojewódzkiego mogą pobrać od cudzoziemca odciski linii papilarnych. Zgodnie z ust. 3 

ustalenie tożsamości cudzoziemca, weryfikacja tożsamości posiadacza wizy Schengen lub 

stwierdzenie jej autentyczności odbywa się poprzez sprawdzenie danych biometrycznych w 

Wizowym Systemie Informacyjnym. 

17) art. 88 

Przepis określa przesłanki wydania cudzoziemcowi decyzji o wydaleniu z terytorium Polski. 

Dotychczasowy ust. 1 w pkt 4a wskazywał, że ww. decyzja jest wydawana, gdy dane 

cudzoziemca znajdują się Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, 

jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy 

jednolitej pobytowej lub w ruchu bezwizowym. Zmiana brzmienia pkt 4a polega na 

wskazaniu wizy Schengen w miejsce dotychczasowej wizy jednolitej, zgodnie z terminologią 

wprowadzoną projektowaną ustawą. Ponadto w regulacji wprowadzono wyłączenie, które 

wskazuje, że powyższe uregulowanie nie obejmuje wizy upoważniającej tylko do wjazdu i 

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

18) art. 89 

Uregulowanie wskazuje okoliczności, w których decyzji o wydaleniu cudzoziemca nie 

wydaje się, a wydanej nie wykonuje. W ust. 1 wprowadzono zmianę w pkt 3, wskazując wizę 

Schengen zamiast wizy jednolitej oraz zmieniając odesłanie do właściwego przepisu 

określającego cel, w jakim jest wydawana wiza. 



28 
 

19) art. 90 

Przepis odnosi się do decyzji o wydaleniu. Wprowadzane zmiany dotyczą brzmienia ust. 3 i 

4. W ust. 3 przewidziano, że decyzja o wydaleniu powoduje z mocy prawa unieważnienie 

wizy krajowej, cofnięcie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz zezwolenia na 

pracę, natomiast w ust. 4 wskazano, że decyzja o wydaleniu wydana na podstawie art. 88 ust. 

1 pkt 11 lub pkt 12 powoduje z mocy prawa unieważnienie zezwolenia na przekraczanie 

granicy w ramach małego ruchu granicznego. Wprowadzone w ww. przepisach zmiany 

uwzględniają fakt, że zasady unieważniania wiz Schengen zostały określone w 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009, zaś w ustawie z dnia 13 

czerwca 2003 r. o cudzoziemcach można uregulować kwestie unieważniania tylko wiz 

krajowych. 

20) art. 97 

Regulacja określa przypadki, w których cudzoziemca można zobowiązać do opuszczenia 

terytorium Polski. 

Zmiana wprowadzona w ust. 2 polega na zastąpieniu w pkt 2 terminu „wiza jednolita” 

pojęciem „wiza Schengen”, a także na wskazaniu odesłania do właściwego przepisu 

określającego cel, w jakim jest wydawana wiza. 

Ust. 4 przewiduje, że 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. W ust. 5 natomiast 

określono, że decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej wydana na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 11 lub pkt 12 powoduje z 

mocy prawa unieważnienie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu 

granicznego. Powyższe uregulowania uwzględniają fakt, że zasady unieważniania wiz 

Schengen zostały określone w rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

810/2009, zaś w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach można uregulować 

kwestie unieważniania tylko wiz krajowych. 

21) art. 100n 

Przepis dotyczy decyzji o wydaleniu cudzoziemca wydanej przez organ wydającego państwa 

członkowskiego. W ust. 1 brzmienie pkt 4 zmieniono w celu dostosowania do przyjętego w 

projekcie ustawy nowego podziału na typy wiz. Pojęcia „wiza jednolita” zastąpiono pojęciem 
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„wiza Schengen” oraz wskazano odesłania do właściwego przepisu określającego cel, w 

jakim jest wydawana wiza. 

22) art. 125 ust. 1 

Proponowana zmiana ma charakter dostosowawczy i wynika z uregulowań przyjętych w 

ustawie o cudzoziemcach wskutek dostosowania przepisów ustawy do rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009. 

Zmiana brzmienia pkt 1 ma na celu rozszerzenie regulacji wskazującej ograny właściwe do 

prowadzenia rejestru spraw dotyczących wiz o dodatkowe organy, tj. komendanta oddziału 

Straży Granicznej, co wynika z uprawnienia, jakie na podstawie art. 44 ust. 5 ustawy z dnia 

13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (w brzmieniu dotychczasowym) posiadają komendanci 

oddziałów Straży Granicznej, polegającego na wydawaniu decyzji o unieważnianiu wiz, jak 

również ministra właściwego do spraw zagranicznych, który w projektowanym art. 48e został 

wskazany jako organ właściwy do gromadzenia informacji o wizach Schengen wydanych 

przez polskie organy, unieważnionych lub cofniętych przez organy innych państw obszaru 

Schengen. 

23) art. 126 ust. 1 pkt 1 

Zmiana brzmienia lit. a ma na celu uzupełnienie przepisu, który określa zakres danych 

przechowywanych w rejestrze spraw dotyczących wiz, o wskazanie danych dotyczących 

cudzoziemców objętych postępowaniami w sprawie cofnięcia wizy Schengen lub wizy 

krajowej. W projekcie ustawy zostały bowiem wprowadzone regulacje dotyczące cofania 

wizy Schengen lub wizy krajowej uwzględniające rozwiązania przyjęte w art. 34 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009. 

24) art. 132 

Przepis określa, jakie rejestry, ewidencja i wykaz  wchodzą w skład krajowego zbioru 

rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców o nazwie „System Pobyt”. 

Zmiana ust. 2 pkt 1 polega na dodaniu do dotychczasowego wyłączenia z Systemu Pobyt 

rejestrów prowadzonych przez konsula także rejestrów prowadzonych przez ministra 

właściwego do spraw zagranicznych, gdyż organ ten nie ma dostępu do tego systemu. 

W ust. 2 w pkt 13 brzmienie lit. a dostosowano do przyjętego w projekcie podziału na typy 

wiz i cele, w jakich są wydawane. W miejsce wskazanego w przepisie rejestru wniosków, 

wydanych postanowień i decyzji w sprawach o wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji 
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wskazano rejestr wniosków, wydanych postanowień i decyzji w sprawach o wydanie wizy 

krajowej w celu repatriacji. 

W konsekwencji zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

cudzoziemcach, w tym zastąpienia pojęcia „wiza jednolita” pojęciem „wiza Schengen”, 

konieczne stało się dostosowanie przepisów innych ustaw zawierających uregulowania 

odnoszące się do wiz, tzn.: 

1) ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej 

Zmiana w art. 23 w ust. 1 polega na dodaniu pkt 5. Zgodnie z przepisem do konsula będzie 

należało rozpatrywanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji o odmowie 

wydania wizy Schengen lub wizy krajowej. Powyższe rozwiązanie jest konsekwencją 

regulacji wprowadzonej w art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach w 

brzmieniu nadanym projektowaną ustawą. 

2) ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

Zmiana w art. 16 polega na nadaniu nowego brzmienia ust. 1i. Przepis dotyczy możliwości 

odbywania przez lekarzy cudzoziemców zamierzających wykonywać lub wykonujących 

zawód na terytorium Polski wyłącznie w celu odbycia szkolenia podyplomowego lub 

uzyskania tytułu naukowego, posiadających określone tytuły pobytowe, specjalizacji 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. Wśród tytułów pobytowych cudzoziemca dotychczas była 

wskazana wiza pobytowa. W związku z przyjętym w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

cudzoziemcach podziałem na typy wiz, konieczne było dostosowanie przepisu w tym 

zakresie. 

3) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

art. 33 

W ust. 1 nadano nowe brzmienie pkt 1 ustalając, że wszczęcie postępowania w sprawie 

nadania statusu uchodźcy powoduje z mocy prawa unieważnienie wizy krajowej. W ust. 2 

przewidziano, że 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. 
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Powyższe regulacje uwzględniają fakt, że zasady unieważniania wiz Schengen zostały 

określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009, zaś w 

ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach można uregulować kwestie 

unieważniania tylko wiz krajowych. 

art. 92 

Zmiana w ust. 1 polega na nadaniu nowego brzmienia pkt 2. Przepis określa wymogi wobec 

cudzoziemca, który składa wniosek o udzielenie azylu za granicą i przybywa na terytorium 

Polski na podstawie wizy krajowej w celu udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie 

azylu lub w związku z udzieleniem azylu. Brzmienie przepisu zostało dostosowane do 

przyjętego w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach podziału na typy wiz. 

4) ustawy z  dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

Zmiany w art. 87 ust. 1 pkt 12 polegają na nadaniu nowego brzmienia lit. a, b i d, tj. 

przepisom odnoszącym się do wiz. W lit. a i b znajdują się odesłania do przepisów ustawy z 

dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach zmienionych projektowaną ustawą. Dlatego też 

zawarte w ww. regulacji odesłania dostosowano do brzmienia przepisów wprowadzonych 

projektem ustawy. Ponadto dotychczas w lit. d była wskazana wiza jednolita, którą obecnie 

zgodnie z terminologią wprowadzoną projektem ustawy zastąpiła wiza Schengen, co 

wymagało dostosowania w tym zakresie także ustawy z  dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

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 

Zmiana dotyczy art. 10, w którym ust. 1 otrzymał nowe brzmienie. Przepis dotyczy członków 

rodziny obywatela UE niebędących obywatelami UE i stanowi, że wydaje się im wizę 

Schengen lub wizę krajową w celu dołączenia do obywatela państwa członkowskiego lub 

przebywania z nim. Uregulowanie zostało dostosowane do podziału na typy wiz przyjętego w 

ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach w brzmieniu nadanym projektowaną 

ustawą. 

6) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

Zmiana polega na dostosowaniu brzmienia załącznika do regulacji wynikających z 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009, w części określającej 
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stawki opłaty i zwolnienia od opłat w zakresie dotyczącym wiz. 

W ust. 6 ustalono dodatkową stawkę opłaty za wizę wydawaną przez komendanta placówki 

Straży Granicznej dla jednej osoby, wyodrębniając opłatę za wizę wydawaną dzieciom w 

wieku od 6 do 12 lat w wysokości równowartości 35 euro. Powyższe rozwiązanie jest zgodne 

z art. 16 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009. 

Mając na uwadze, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 nie 

przewiduje wydawania wiz grupowych, zrezygnowano z określania stawki dla grupy osób. 

Ponadto w ust. 6 dodano do zwolnień od opłat wizę dla przedstawicieli organizacji 

niekomercyjnych w wieku do 25 lat uczestniczących w seminariach, konferencjach, 

imprezach sportowych, kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez organizacje 

niekomercyjne, uwzględniając art. 16 ust. 4 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 810/2009. 

W ust. 7 dotyczącym opłat za przedłużenie wizy dostosowano terminologię w zakresie wiz 

wprowadzoną projektowaną ustawą w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. W 

miejsce wizy jednolitej została wskazana wiza Schengen. Przewidziano również zwolnienie z 

opłaty za przedłużenie wizy Schengen w przypadkach, o których mowa w art. 33 ust. 1 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009. 

Ponadto zarówno w ust. 6, jak i w ust. 7 ustalono, że przeliczanie równowartości euro na złote 

będzie dokonywane według referencyjnego kursu euro ogłoszonego przez Europejski Bank 

Centralny w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku odpowiednio o 

wydanie wizy lub o przedłużenie wizy. Wskazany sposób przeliczania euro na złote 

uwzględnia brzmienie art. 16 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

810/2009. 

7) ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie 

Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej 

Proponowane zmiany odnoszą się do brzmienia art. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o 

udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie 

Informacji Wizowej nadanego projektem ustawy o zmianie ustawy o udziale 

Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji 

Wizowej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2480), który niebawem zostanie 

skierowany do drugiego czytania w Sejmie. 
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Zmiana dotycząca art. 6 pkt 1 polega na umożliwieniu dostępu do VIS także w celu podjęcia 

decyzji o cofnięciu wizy, którą to instytucję wprowadza się projektowaną ustawą w ustawie o 

cudzoziemcach, dostosowując jej przepisy do uregulowań wynikających z rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009. Zgodnie bowiem z art. 33 ust. 7 i art. 34 

ust. 8 ww. rozporządzenia informacje na temat przedłużonej wizy oraz informacje o 

unieważnionej lub cofniętej wizie wprowadza się do systemu VIS zgodnie z art. 13 i 14 

rozporządzenia VIS. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 w 

art. 54 pkt 7 nadaje nowe brzmienie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego 

(VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi ma temat wiz 

krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS), który określa zakres informacji 

wprowadzanych do systemu VIS w przypadku unieważnienia lub cofnięcia wizy. Ponieważ 

zakres przedmiotowy tego przepisu uległ zawężeniu i nie obejmuje obecnie informacji o 

skróceniu okresu ważności wizy należało usunąć tę część przepisu z art. 6 ust. 1 ustawy o 

udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie 

Informacji Wizowej. 

Zmiana dotycząca art. 6 pkt 2 polega na zastąpieniu dotychczasowego odesłania do art. 17 

ust. 2 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 odesłaniem do Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, bowiem na podstawie art. 56 

ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 art. 17 ww. 

Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen został uchylony.  

 

W art. 9 projektu ustawy przewidziano, że zaproszenia wpisane do ewidencji 

zaproszeń przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność. 

Z art. 10 wynika, że wizy wydane na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

cudzoziemcach zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. Ponadto wskazano, 

że do wiz jednolitych wydanych przed dniem wejścia w życie ww. ustawy stosuje się 

przepisy o wizach Schengen. Zgodnie z przepisem do wiz wydanych w celu, o którym mowa 

w art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy w brzmieniu przed projektowaną nowelizacją, mają być 

stosowane przepisy dotyczące wiz wydanych w celu, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5 – 
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7 w brzmieniu nadanym projektowaną ustawą. Przyjęto także, że do wiz wydanych w celu, o 

którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 

stosuje się przepisy dotyczące wiz wydanych w celu, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 26 

ustawy w brzmieniu nadanym projektowaną ustawą. Ponadto wskazano, że do wiz wydanych 

na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach stosuje się 

przepisy dotyczące wiz wydanych w celu, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy w 

brzmieniu nadanym projektowaną ustawą. 

Zasadne jest zachowanie ważności wiz wydanych przed dniem wejścia w życie 

projektowanej ustawy, tak aby nie doszło do sytuacji, w której cudzoziemcy będą musieli 

wyjechać z Polski, gdyż ich pobyt w naszym kraju stałby się nielegalny. 

W art. 11 przewidziano, że do dnia 4 kwietnia 2011 r. konsul jest obowiązany 

uzasadniać ustnie odmowę wydania wizy, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 18 ustawy w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, może jednak odstąpić od uzasadnienia w całości lub w 

części, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa państwa. Obecnie nie ma odwołań od 

decyzji o odmowie wydania wizy i nie uzasadnia się takich decyzji. Dopiero projektowana 

ustawa w art. 37 ust. 4 ustawy o cudzoziemcach przewiduje tryb odwoławczy od decyzji o 

odmowie wydania wizy. Zgodnie z projektem przepis ten w odniesieniu do wiz wydanych 

przez konsula wchodzi w życie dopiero z dniem 5 kwietnia 2011 r. (co dopuszcza art. 58 ust. 

5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009). Jednakże zgodnie z 

art. 3 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 

2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego 

przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich zmieniającą 

rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylającej dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 

72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 

93/96/EWG (Dz. Urz. UE L 158 z 30.04.2004, str. 77) istnieje obowiązek wprowadzenia w 

prawie krajowym ułatwień wjazdu i pobytu dla członków rodziny obywatela UE, którzy do 

niego dołączają lub z nim przebywają, a którzy nie mieszczą się w definicji członka rodziny 

określonej w art. 2 pkt 4 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 oraz obowiązek uzasadnienia każdej 

odmowy wjazdu lub pobytu tych osób. W związku z powyższym należało w przepisie 

przejściowym przewidzieć tymczasowo – do dnia 5 kwietnia 2011 r. – obowiązek ustnego 

uzasadniania przez konsula wydanej decyzji o odmowie wydania wizy w celu dołączenia do 
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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. 

Art. 12 rozstrzyga, że do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem 

wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. 

W art. 13 wskazano, że dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie  

art. 20 ust. 1, art. 4 i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 

zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 20 ust. 1, art. 48f i art. 48g ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu nadanym 

projektowaną ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. 

W art. 14 zaproponowano, aby projektowana ustawa weszła w życie z dniem 5 

kwietnia 2010 r. Konieczne jest dostosowanie przepisów ustawy do prawa Unii Europejskiej 

w jak najszybszym możliwym czasie, przy jednoczesnym zachowaniu stosownego vacatio 

legis, niezbędnego do zapoznania się z nowymi regulacjami i przygotowanie do ich 

stosowania. Jednocześnie należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 58 ust. 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 jego przepisy mają być stosowane od 

dnia 5 kwietnia 2010 r. Przepis przewiduje wyjątki odnośnie wejścia w życie ustawy, a 

mianowicie 

– art. 37 ust. 2 i ust. 4 pkt 1, art. 48a ust. 5 i art. 48b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 

2003 r. o cudzoziemcach ma być stosowany od dnia 5 kwietnia 2011 r. (co jest zgodne z art. 

58 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009), 

– art. 87a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach ma być stosowany zgodnie z 

określoną przez Komisję Europejską datą rozpoczęcia funkcjonowania Systemu Informacji 

Wizowej w Rzeczypospolitej Polskiej (rozwiązanie to uwzględnia art. 48 ust. 1 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w 

sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy 

państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS). 

 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt ustawy nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji, 

zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 
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grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i 

aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Projekt ustawy nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania 

konsultacji lub uzgodnienia. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Podmioty objęte ustawą 

Przepisy ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw będą 

oddziaływać na następujące podmioty: 

1) cudzoziemców, 

2) organy właściwe w sprawach cudzoziemców: 

a) Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, 

b) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

c) Szefa Agencji Wywiadu, 

d) Komendanta Głównego Straży Granicznej i komendantów oddziałów i placówek 

Straży Granicznej, 

e) Komendanta Głównego Policji, 

f) ministra właściwego do spraw zagranicznych, 

g) ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 

h) ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 

i) Szefa Służby Celnej, 

j) konsulów, 

k) wojewodów, 

l) jednostki samorządu terytorialnego (gminy), 

3) organy zobowiązane do wydania aktów wykonawczych wynikających z projektowanej 

regulacji: 

a) ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 

b) ministra właściwego do spraw zagranicznych, 

c) ministra właściwego do spraw zdrowia. 
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2. Konsultacje 

Projekt ustawy został opracowany w resorcie spraw wewnętrznych i administracji. 

W procesie uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy został przedstawiony do 

zaopiniowania wojewodom, Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, 

Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego. 

W wyniku przeprowadzonej analizy uwag zgłoszonych przez poszczególnych wojewodów 

wybrano te, których uwzględnienie było w projekcie możliwe i wprowadzono stosowne 

zmiany. Jednakże część z przekazanych uwag nie mogła zostać przyjęta ze względu bądź na 

zakres proponowanych zmian, daleko wykraczający poza przyjęte założenia nowelizacji, bądź 

niewłaściwą interpretację przepisów, bądź też charakter propozycji, jedynie sygnalizujący 

określone problemy. 

Uwagi zgłoszone przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Helsińską 

Fundację Praw Człowieka zostały omówione podczas konferencji uzgodnieniowej, w czasie 

której ustalono, w jakim zakresie uwagi te zostaną uwzględnione, oraz wyjaśniono, dlaczego 

niektóre nie mogą zostać zaakceptowane. 

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowała projekt 

ustawy. 

W ramach konsultacji społecznych i w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 5 

ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 

(Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) projekt ustawy został zamieszczony 

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. Wnioskodawca nie otrzymał zgłoszeń podmiotów 

zainteresowanych pracami nad projektem w trybie przepisów tej ustawy. 

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych 

Skutki finansowe związane z wejściem w życie projektowanej ustawy obejmą: 

1) koszty związane z dokonaniem nowych tłumaczeń pouczeń dla cudzoziemców o 

zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących im prawach i ciążących na nich 

obowiązkach w sprawach uregulowanych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

cudzoziemcach 
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 W związku ze zmianą niektórych przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

cudzoziemcach konieczne jest przygotowanie nowych pouczeń dla cudzoziemców o 

zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących im prawach i ciążących na nich 

obowiązkach w sprawach uregulowanych w ustawie i dokonanie ich tłumaczenia. 

 Szacuje się, że koszty z tym związane wyniosą 20 000 zł. Koszty te zostaną sfinansowane 

w ramach środków zaplanowanych w budżecie państwa w części 42 – Sprawy 

wewnętrzne, której dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, ze 

środków będących w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, i nie będą 

stanowić tytułu do ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa. 

2) koszty związane ze zmianą przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 

dotyczących zaproszeń 

Koszty te obejmą wydatki związane z przygotowaniem nowego wzoru zaproszenia i 

wydrukowaniem blankietów zaproszeń według nowego wzoru, które wyniosą łącznie ok. 

298 590 zł. 

Oszacowania ww. kosztów dokonano, biorąc pod uwagę, że: 

– koszty przygotowania nowego wzoru zaproszenia wyniosą ok. 12 500 zł 

(wprowadzeniu zmian w tekstach wykonanych metodą offsetową – bez zmiany matrycy 

stalorytniczej), 

– koszty wydrukowania blankietów zaproszeń według nowego wzoru wyniosą ok. 286 

090 zł, przy założeniu, że cena jednostkowa zaproszenia wyniesie ok. 4,27 zł (zgodnie z 

informacją uzyskaną z Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych) oraz że liczba 

wydawanych zaproszeń, których w 2008 r. wydano ok. 60 000, ulegnie zwiększeniu do 

ok. 67 000. 

Ww. koszty związane z przygotowaniem nowego wzoru zaproszenia i wydrukowaniem 

blankietów zaproszeń według nowego wzoru zostaną sfinansowane w ramach środków 

zaplanowanych w budżecie państwa w części 42 – Sprawy wewnętrzne, której 

dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, ze środków będących 

w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, i nie będą stanowić tytułu do 

ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa. 

Zmiana wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń nie 

pociągnie za sobą dodatkowych kosztów związanych z ich przygotowaniem i 
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wydrukowaniem. Przygotowanie nowego wzoru wniosku będzie polegało na 

dostosowaniu dotychczasowego wzoru do zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 13 

czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (nie powstaną przy tym żadne koszty – wzór zostanie 

przygotowany w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców). Natomiast co do kosztów 

wydrukowania formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń, to 

należy zauważyć, że koszty te już obecnie są ponoszone przez wojewodów w każdym 

roku i są uwzględniane przy planowaniu wydatków w budżetach wojewodów. Nie będzie 

zatem żadnych dodatkowych wydatków związanych z wprowadzeniem nowego wzoru 

formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń w stosunku do tych, 

które zostały zaplanowane w budżetach wojewodów na ten cel. Środki finansowe 

zaplanowane w budżetach wojewodów na 2009 r. z przeznaczeniem na druk formularzy 

wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń stanowiły kwotę ok. 42 000 zł. 

3) koszty związane z modernizacją Systemu Pobyt w zakresie wydawanych wiz i zaproszeń 

 Koszty te szacuje się na kwotę 250 000 zł. Zostaną one sfinansowane w ramach środków 

zaplanowanych w budżecie państwa w części 42 – Sprawy wewnętrzne, której 

dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, ze środków będących 

w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, i nie będą stanowić tytułu do 

ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa. 

4) koszty związane z modernizacją systemów informatycznych Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców służących do realizacji zadań, o których mowa w art. 33, art. 34, art. 46 

ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach w brzmieniu nadanym projektowaną 

ustawą, a w szczególności z wprowadzeniem nowej funkcjonalności, o której mowa w 

art. 47 i art. 48 ustawy 

Koszty te szacuje się na kwotę 250 000 zł. Zostaną one sfinansowane w ramach środków 

zaplanowanych w budżecie państwa w części 42 – Sprawy wewnętrzne, której 

dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, ze środków będących 

w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, i nie będą stanowić tytułu do 

ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa. 

5) koszty zakupu urządzeń do pobierania odcisków linii papilarnych od cudzoziemców w 

celu sprawdzenia w Wizowym Systemie  Informacyjnym 

W związku z wprowadzeniem w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 

uprawnienia do pobierania od cudzoziemca odcisków linii papilarnych podczas kontroli 



41 
 

legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powstanie 

konieczność zakupu urządzeń do pobierania odcisków linii papilarnych w celu 

sprawdzenia ich w Wizowym Systemie  Informacyjnym. 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Komendy Głównej Straży Granicznej koszt 

zakupu ww. urządzenia wynosi ok. 3 500 euro (4-palcowego). Straż Graniczna posiada 

już takie urządzenia. Mając na uwadze, że kontrola legalności pobytu cudzoziemców w 

Polsce należy także do organów Policji, Służby Celnej oraz Szefa Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców i wojewodów, należy przyjąć, że ww. podmioty powinny posiadać 

urządzenia do pobierania odcisków linii papilarnych w celu sprawdzenia ich w Wizowym 

Systemie  Informacyjnym. Z informacji uzyskanej z Komendy Głównej Policji wynika, 

że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyraził zgodę na korzystanie przez 

Policję z urządzeń do pobierania odcisków linii papilarnych będących w posiadaniu 

Straży Granicznej, w celu zredukowania kosztów związanych z wykonywaniem tego 

zadania, a zatem po stronie Policji nie będzie ww. kosztów. 

Wydatki na zakup urządzeń do pobierania odcisków linii papilarnych przez pozostałe 

podmioty wyniosą łącznie równowartość ok. 714 000 euro, co po przeliczeniu tej kwoty 

na walutę polską po kursie średnim ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu 30 

listopada 2009 r. (1 euro = 4,1431 zł) daje ok. 2 958 173,40 zł. Składają się na to 

następujące koszty do poniesienia przez: 

a) Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców – ok. 3 500 euro = 14 500,85 zł (1 

urządzenie), 

b) organy Służby Celnej – ok. 651 000 euro = 2 697 158,10 zł (186 urządzeń), 

c) wojewodów – ok. 59 500 euro = 246 514,45 zł (17 urządzeń, w tym 2 urządzenia dla 

mazowieckiego urzędu wojewódzkiego i po 1 urządzeniu dla pozostałych urzędów 

wojewódzkich). 

Konieczność zaplanowania środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z 

zakupem urządzeń do pobierania odcisków linii papilarnych w budżetach Szefa Urzędu 

do Spraw Cudzoziemców, Szefa Służby Celnej i wojewodów powstanie wówczas, gdy 

będzie znana data rozpoczęcia funkcjonowania Systemu Informacji Wizowej w 

Rzeczypospolitej Polskiej, która zostanie określona przez Komisję Europejską (nie 

wydaje się, żeby miało to nastąpić w 2010 r.). 
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Ww. koszty zostaną sfinansowane w ramach środków, które zostaną zaplanowane w 

budżecie państwa odpowiednio: 

– w części 42 – Sprawy wewnętrzne, której dysponentem jest Minister Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, ze środków będących w dyspozycji Szefa Urzędu do 

Spraw Cudzoziemców,  

– w części 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, ze środków będących w 

dyspozycji Szefa Służby Celnej, 

– z części 85 – Budżety wojewodów ogółem 

i nie będą stanowić tytułu do ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa. 

6) koszty wynikające ze zmiany ustawy o opłacie skarbowej 

Obniżenie opłaty skarbowej za wydanie wizy na granicy przez komendanta placówki 

Straży Granicznej z równowartości 60 euro do równowartości 35 euro w przypadku dzieci 

w wieku od 6 do 12 lat oraz zwolnienie z opłaty skarbowej za wydanie tej wizy 

przedstawicielom organizacji niekomercyjnych w wieku do 25 lat uczestniczącym w 

seminariach, konferencjach, imprezach sportowych, kulturalnych i edukacyjnych 

organizowanych przez organizacje niekomercyjne, spowoduje pewne uszczuplenie 

dochodów gmin. Brak jednak danych statystycznych o ilości wiz wydawanych na granicy 

cudzoziemcom należącym do ww. kategorii wiekowych oraz ze względu na cel wjazdu 

(dotychczas ww. grupy cudzoziemców nie były wyszczególnione), w związku z czym nie 

można przeprowadzić szacunku takiego uszczuplenia. 

Jeżeli chodzi o obniżenie wysokości opłaty skarbowej za przedłużenie wizy Schengen z 

równowartości 60 euro do równowartości 30 euro, tj. ok. 124,30 zł, według kursu 

średniego tej waluty z dnia 30 listopada 2009 r. (1 euro = 4,1431 zł),  to spowoduje ono 

uszczuplenie dochodów gmin o kwotę stanowiącą równowartość ok. 64 050 euro rocznie, 

tj. ok. 265 365,55 zł.  Przy obliczaniu wysokości tego uszczuplenia brano po uwagę, że w 

2008 r. na terytorium Polski przedłużono 2135 wiz Schengen, a dotychczasowa wysokość 

opłaty skarbowej za przedłużenie wizy Schengen stanowiła równowartość 60 euro. A 

zatem dochód gminy z tego tytułu wynosił ok. 128 100 euro rocznie. Obecnie przy 

założeniu, że rocznie będzie przedłużanych 2135 wiz Schengen, a wysokość opłaty 

skarbowej za przedłużenie wizy Schengen będzie stanowiła równowartość 30 euro, to 

dochód gminy z tego tytułu wyniesie ok. 64 050 euro, tj. ok. 265 365,55  zł. 
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Jeżeli chodzi o zwolnienie z opłaty skarbowej za przedłużenie wizy Schengen w 

przypadkach, o których mowa w art. 33 ust. 1  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 810/2009, tj. w przypadku siły wyższej lub ze względów humanitarnych, to 

należy stwierdzić, że obecne przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 

nie wyodrębniają podstawy prawnej przedłużenia wizy z uwagi na ww. przesłanki. 

Ustawa ta przewiduje wyjątkowe przedłużanie wizy poza dopuszczalne limity okresu 

pobytu przewidzianego dla danego typu wizy w przypadku cudzoziemca przebywającego 

w szpitalu, którego stan zdrowia wyklucza przewiezienie lub wyjazd do innego państwa. 

Takich przypadków w 2008 r. było 8. Z uwagi na ww. nieostre kryterium stosowania 

zwolnienia z opłaty wizowej przy przedłużaniu wiz Schengen (tj. w przypadku siły 

wyższej lub ze względów humanitarnych) trudno oszacować skalę przypadków, w 

których zwolnienie takie będzie miało zastosowanie, a tym samym trudno oszacować 

wysokość możliwego uszczuplenia dochodów gmin z tego tytułu. 

Jednakże można przyjąć pewne założenia i dokonać oszacowania wysokości 

prawdopodobnego obniżenia dochodów gmin z tytułu wprowadzenia zwolnienia z opłaty 

skarbowej za przedłużenie wizy Schengen „w przypadku siły wyższej lub ze względów 

humanitarnych”. Biorąc pod uwagę, że w 2008 r. na terytorium Polski przedłużono 2135 

wiz Schengen, a dotychczasowa wysokość opłaty skarbowej za przedłużenie wizy 

Schengen stanowiła równowartość 60 euro i przyjmując założenie, że zwolnienie z opłaty 

za przedłużenie wizy Schengen będzie dotyczyło 10 % ww. liczby wydanych wiz 

Schengen (tj. ok. 213 przypadków zwolnień rocznie), to szacunkowo uszczuplenie 

dochodów gmin z tego tytułu wyniesie równowartość ok. 12 780 euro rocznie, tj. ok. 

52 948,81 zł. 

Zniesienie opłaty za wydanie przez komendanta placówki Straży Granicznej wizy dla 

„grupy osób” i zastąpienie ich opłatami za wydanie wiz indywidualnych mogłoby 

przyczynić się do wzrostu dochodów gmin. Jednakże z informacji uzyskanych od Straży 

Granicznej wynika, że w praktyce „wizy grupowe” nigdy nie były wydawane, a zatem 

zastąpienie ich wizami indywidualnymi nie będzie miało znaczenia dla dochodów gmin. 

 

Projektowana ustawa przewiduje także wprowadzenie zmian, które nie spowodują 

dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa, tzn.: 
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1) zmiany przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach dotyczące wiz nie 

wprowadzają zmiany zakresu danych zamieszczanych w wizie krajowej, nie będzie więc 

konieczności przygotowania nowego wzoru wizy (jest on tożsamy ze wzorem wizy 

Schengen), 

2) wprowadzenie instytucji ponownego rozpatrzenia wniosku w przypadku decyzji o 

odmowie wydania, o unieważnieniu lub o cofnięciu wizy wydanej przez konsula –

postępowanie będzie toczyło się przed tym samym organem, który wydał decyzje w  ww. 

sprawach (przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych podczas konferencji 

uzgodnieniowej w dniu 10 grudnia 2009 r. zapewnił, że nie będzie dodatkowych kosztów 

związanych z wprowadzeniem ww. rozwiązania do ustawy o cudzoziemcach). 

 

Reasumując, wejście w życie projektowanej ustawy spowoduje koszty dla budżetu państwa 

związane: 

– z dokonaniem nowych tłumaczeń pouczeń dla cudzoziemców o zasadach i trybie 

postępowania oraz o przysługujących im prawach i ciążących na nich obowiązkach w 

sprawach uregulowanych w ustawie o cudzoziemcach, 

– z modernizacją Systemu Pobyt, 

– z modernizacją systemów informatycznych Urzędu do Spraw Cudzoziemców służących do 

realizacji zadań, o których mowa w art. 33, art. 34, art. 46 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

cudzoziemcach w brzmieniu nadanym projektowaną ustawą, a w szczególności z 

wprowadzeniem nowej funkcjonalności, o której mowa w art. 47 i art. 48 ustawy, 

- ze zmianą przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. dotyczących zaproszeń 

(przygotowanie nowego wzoru zaproszenia i wydrukowanie blankietów zaproszeń według 

nowego wzoru). 

Ww. koszty zostaną sfinansowane w ramach środków zaplanowanych w budżecie państwa w 

części 42 – Sprawy wewnętrzne, której dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i 

Administracji, ze środków będących w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, i 

nie będą stanowić tytułu do ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa. 

 

Wydatki związane z wejściem w życie projektowanych regulacji spowodują jednorazowe 

obciążenie budżetu państwa do poniesienia w 2010 r. w wysokości ok. 818 590 zł z tytułu: 
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a) dokonania nowych tłumaczeń pouczeń dla cudzoziemców o zasadach i trybie 

postępowania oraz o przysługujących im prawach i ciążących na nich obowiązkach w 

sprawach uregulowanych w ustawie o cudzoziemcach – 20 000 zł, 

b) zmian w przepisach ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach w zakresie 

zaproszeń – 298 590  zł, 

c) modernizacji Systemu Pobyt – 250 000 zł, 

d) modernizacji systemów informatycznych Urzędu do Spraw Cudzoziemców służących do 

realizacji zadań, o których mowa w art. 33, art. 34, art. 46 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 

r. o cudzoziemcach w brzmieniu nadanym projektowaną ustawą, a w szczególności z 

wprowadzeniem nowej funkcjonalności, o której mowa w art. 47 i art. 48 ustawy – 

250 000 zł. 

Ww. koszty zostaną sfinansowane w ramach środków zaplanowanych w budżecie państwa w 

części 42 – Sprawy wewnętrzne, której dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i 

Administracji, ze środków będących w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, i 

nie będą stanowić tytułu do ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu państwa. 

 

Roczne dochody budżetów gmin obniżą się łącznie o kwotę ok. 318 314,36 zł w związku z: 

– obniżeniem wysokości opłaty skarbowej za przedłużenie wizy Schengen – o kwotę 

stanowiącą równowartość ok. 64 050 euro rocznie, tj. ok. 265 365,55 zł, 

– wprowadzeniem zwolnienia z opłaty skarbowej za przedłużenie wizy Schengen w 

przypadkach, o których mowa w art. 33 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 810/2009, tj. w przypadku siły wyższej lub ze względów humanitarnych – o 

kwotę stanowiącą równowartość ok. 12 780 euro rocznie, tj. ok. 52 948,81  zł. 

 

Po określeniu przez Komisję Europejską daty rozpoczęcia funkcjonowania Systemu 

Informacji Wizowej w Rzeczypospolitej Polskiej powstaną jednorazowe koszty związane z 

zakupem przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, organy Służby Celnej i wojewodów 

urządzeń do pobierania odcisków linii papilarnych od cudzoziemców podczas kontroli 

legalności pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spowodują jednorazowe 

obciążenie budżetu państwa w wysokości stanowiącej równowartość ok. 714 000 euro, tj. ok. 

2 958 173,40 zł. 
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4. Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość oraz 

sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie ustawy nie będzie miało wpływu na rynek pracy, konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość oraz sytuację i rozwój regionalny. 
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TABELA ZBIEŻNOŚCI 
 
TYTUŁ PROJEKTU: Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw  

TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU 
PRAWNEGO/ WDRAŻANYCH AKTÓW 
PRAWNYCH: 

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające 
Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2008, str. 1), zwane dalej 
rozporządzeniem (WE) nr 810/2009; 
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie 
Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na 
temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 60), 
zwane dalej rozporządzeniem (WE) nr 767/2008 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ 

 
 
L.p. 

Jedn. 
red. Treść przepisu UE 

Konieczność 
wdrożenia 

 
T/N 

Jedn. 
red. Treść przepisu/ów projektu 

Uzasadnienie 
uwzględnienia w projekcie 
przepisów wykraczających 

poza minimalne wymogi 
prawa UE 

1. art. 2 pkt 2-5 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 2 
Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje 
się następujące definicje: 
2) „wiza” oznacza zezwolenie wydawane 
przez państwo członkowskie na: 
a) tranzyt przez terytorium państw 
członkowskich lub planowany pobyt na 
terytorium państw członkowskich 
nieprzekraczający trzech miesięcy w 
dowolnym sześciomiesięcznym okresie, 
licząc od dnia pierwszego wjazdu na 
terytorium państw członkowskich; 
b) tranzyt przez międzynarodową strefę 
tranzytową portów lotniczych państw 
członkowskich; 

T art. 1 pkt 
2 lit. a 

Art. 4 pkt 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 15.09.09, str. 1), zwanego dalej 
„Wspólnotowym Kodeksem Wizowym”; 

Wprowadzenie w miejsce 
dotychczasowej definicji „wizy 
jednolitej”, w której zawarto 
odesłanie do art. 10 Konwencji 
Wykonawczej Schengen 
uchylonego rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) Nr 810/2009, definicji „wizy 
Schengen”. Wprowadzenie do 
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o cudzoziemcach pojęcia „wizy 
Schengen” ma na celu utworzenie 
zbiorczego pojęcia dla wiz, 
których wydawanie jest 
uregulowane w rozporządzeniu 
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3) „wiza jednolita” oznacza wizę ważną na 
całym terytorium państw członkowskich; 
4) „wiza o ograniczonej ważności 
terytorialnej” oznacza wizę ważną na 
terytorium jednego lub kilku, lecz nie 
wszystkich, państw członkowskich; 
5) „tranzytowa wiza lotniskowa” oznacza 
wizę uprawniającą do tranzytu przez 
międzynarodową strefę tranzytową jednego 
lub kilku portów lotniczych państw 
członkowskich; 
 

Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) Nr 810/2009. Pojęcie to 
odnosi się zarówno do wiz 
ważnych na całym terytorium 
państw członkowskich obszaru 
Schengen, jak i do wiz o 
ograniczonej ważności 
terytorialnej, ważnych na 
terytorium jednego lub kilku, lecz 
nie wszystkich, państw 
członkowskich tego obszaru. 
Ponadto pojęcie „wiza Schengen” 
jest używane we wzorze 
formularza wniosku o wydanie 
wizy Schengen.  
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2. art. 22 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 22 
1. Państwo członkowskie może wymagać, by 
organy centralne innych państw 
członkowskich zasięgały opinii jego organów 
centralnych przy rozpatrywaniu wniosków 
złożonych przez obywateli niektórych państw 
trzecich lub obywateli tych państw należących 
do szczególnych kategorii. Zasięganie opinii 
nie ma zastosowania do wniosków o wizę 
lotniskową. 
2. Organy centralne, do których zwrócono się 
o opinię, odpowiadają w terminie siedmiu dni 
kalendarzowych od dnia, w którym zwrócono 
się do nich o opinię. Brak odpowiedzi w tym 
terminie oznacza, że nie ma podstaw do tego, 
by sprzeciwiać się wydaniu wizy. 
3. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o wprowadzeniu lub zniesieniu 
wymogu zasięgania opinii przed 
rozpoczęciem jego stosowania. Taka 
informacja jest również przekazywana w 
ramach lokalnej współpracy schengeńskiej w 
odnośnym obszarze właściwości. 
4. Komisja informuje państwa członkowskie o 
takich zgłoszeniach. 
5. Od dnia zastąpienia sieci konsultacji 
Schengen, o której mowa w art. 46 
rozporządzenia w sprawie VIS, opinii zasięga 
się zgodnie z art. 16 ust. 2 tego 
rozporządzenia. 
 

T art. 1 pkt 
2 lit. b 

Art. 4 pkt 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; 

Nowa definicja pojęcia „centralny 
organ wizowy”.  
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 art. 31 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 31 
1. Państwo członkowskie może wymagać, by 
jego organy centralne były informowane o 
wizach, z wyjątkiem wiz lotniskowych 
wydanych przez konsulaty innych państw 
członkowskich obywatelom określonych 
państw trzecich lub obywatelom tych państw 
należącym do szczególnych kategorii. 
2. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o wprowadzeniu lub zniesieniu 
wymogu przekazywania takich informacji 
przed rozpoczęciem jego stosowania. Taka 
informacja jest również przekazywana w 
ramach lokalnej współpracy schengeńskiej w 
odnośnym obszarze właściwości. 
3. Komisja informuje państwa członkowskie o 
takich zgłoszeniach. 
4. Od dnia, o którym mowa w art. 46 
rozporządzenia w sprawie VIS, informacje są 
przekazywane zgodnie z art. 16 ust. 3 tego 
rozporządzenia. 
 

    

3. art. 15 ust. 1 i 3 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 15 
1. Osoby ubiegające się o wizę jednolitą 
uprawniającą do jedno- lub dwukrotnego 
wjazdu wykazują, że posiadają odpowiednie, 
ważne podróżne ubezpieczenie medyczne 
pokrywające wszelkie wydatki, które podczas 
ich pobytu(-ów) na terytorium państw 
członkowskich mogą wyniknąć w związku z 
koniecznością powrotu z powodów 
medycznych, potrzebą pilnej pomocy 
medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub 
ze śmiercią. 
3. Ubezpieczenie musi być ważne na całym 
terytorium państw członkowskich i 
obejmować całkowity okres planowanego 
pobytu lub tranzytu danej osoby. Minimalna 
kwota ubezpieczenia wynosi 30000 EUR. 
Jeżeli wydana zostaje wiza o ograniczonej 
ważności terytorialnej, obejmująca terytorium 
co najmniej dwóch państw członkowskich, 
ubezpieczenie musi być ważne przynajmniej 

T art. 1 pkt 
3 lit. a 

Art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. a - dokument 
potwierdzający posiadanie ubezpieczenia 
zdrowotnego w rozumieniu przepisów o 
świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych lub 
zawarcie umowy podróżnego ubezpieczenia 
medycznego o minimalnej kwocie 
ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, 
ważnej przez okres planowanego pobytu 
cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej 
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 

W przepisie określającym warunki 
wjazdu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej nadano 
nowe brzmienia lit. a w ust. 1 w 
pkt 2, wskazując na konieczność 
posiadania dokumentu 
potwierdzającego posiadanie 
ubezpieczenia zdrowotnego w 
rozumieniu przepisów o 
świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków 
publicznych lub zawarcie umowy 
podróżnego ubezpieczenia 
medycznego o minimalnej kwocie 
ubezpieczenia w wysokości 
30 000 euro, ważnej przez okres 
planowanego pobytu cudzoziemca 
na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, pokrywającego wszelkie 
wydatki, które mogą wyniknąć 
podczas pobytu na tym terytorium 
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w państwach członkowskich, których dotyczy 
wiza. 

ten podmiot rachunku – w przypadku wjazdu 
na podstawie wizy krajowej, 

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. 

4. załącznik I do 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 
 

Załącznik I do rozporządzenia  (WE) nr 
810/2009 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
tabeli. 

T art. 1 pkt 
3 lit. b 

Art. 15 ust. 2 pkt 1 lit. c - wizy Schengen lub 
wizy krajowej w celu wykonywania pracy, o 
której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5-7, 
 

Zmiana brzmienia jest 
konsekwencją wprowadzenia w 
projektowanej ustawie nowego 
sposobu określenia celów, w 
których są wydawane wizy, 
przewidzianego w art. 26 ust. 1. 

5. art. 15 ust. 6 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 15 
6. Wymóg dotyczący posiadania 
ubezpieczenia można uznać za spełniony w 
przypadkach gdy ustalono, że osoba 
ubiegająca się o wizę posiada odpowiednie 
ubezpieczenie w związku ze swoją sytuacją 
zawodową. Zwolnienie z obowiązku 
przedstawiania dowodu posiadania 
podróżnego ubezpieczenia medycznego może 
dotyczyć konkretnych grup zawodowych – 
takich jak marynarze – objętych już 
podróżnym ubezpieczeniem medycznym w 
związku z wykonywanym zawodem. 

T art. 1 pkt 
3 lit. b 

Art. 15 ust. 2a - Do oceny wymogów 
dotyczących posiadania ubezpieczenia 
medycznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 
lit. a, stosuje się odpowiednio art. 32 ust. 3. 

Dodanie ust. 2a wskazującego, że 
do oceny wymogów dotyczących 
posiadania ubezpieczenia 
medycznego, o którym mowa w 
ust. 1 pkt 2 lit. a, stosuje się 
odpowiednio art. 32 ust. 3 
(przewidujący, że wymóg 
dotyczący posiadania 
ubezpieczenia medycznego można 
uznać za spełniony, w przypadku 
gdy cudzoziemiec posiada 
odpowiednie ubezpieczenie w 
związku ze swoją sytuacją 
zawodową), jest konsekwencją 
przyjęcia w art. 32 ust. 3 ustawy o 
cudzoziemcach uregulowania 
odpowiadającego art. 15 ust. 6 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) Nr 
810/2009. 

6. art. 14 ust. 1 lit. 
b 
rozporządzenia

Art. 14 
1. Składając wniosek o wizę jednolitą, osoba 
ubiegająca się o wizę przedstawia:

T art. 1 pkt 
4 lit. a 

Art. 16 ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia - 
Cudzoziemiec może przedstawić jako 
dokument potwierdzający posiadanie

Nadano nowe brzmienie 
wprowadzeniu do wyliczenia w 
ust 1 przewidując że



6 
 

rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 
 

ubiegająca się o wizę przedstawia: 
b) dokumenty dotyczące zakwaterowania lub 
dowód potwierdzający posiadanie 
wystarczających środków na pokrycie 
kosztów zakwaterowania; 
 

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: 
 

ust. 1 przewidując, że 
cudzoziemiec może przedstawić 
zaproszenie 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. Przepis 
nawiązuje do art. 14 ust. 1 lit. b 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) Nr 
810/2009, gdzie kładzie się nacisk 
na udokumentowanie posiadania 
wystarczających środków, a nie 
możliwości ich uzyskania. 
Ponadto uregulowanie rozszerza 
znaczenie dowodowe zaproszenia 
na posiadanie środków także na 
powrót do państwa pochodzenia i 
tranzyt. 
Krąg podmiotów, które mogą 
wystawić zaproszenie nie uległ 
zmianie w stosunku do regulacji 
obowiązującej obecnie w tym 
zakresie. 

7. art. 14 ust. 4 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 14 
4. Państwa członkowskie mogą wymagać od 
osoby ubiegającej się o wizę wypełnienia 
formularza opracowanego przez każde 
państwo członkowskie jako dowodu na 
pokrywanie kosztów pobytu przez inną osobę 
lub na zakwaterowanie u osoby prywatnej. W 
formularzu tym podaje się w szczególności: 
a) czy jest wypełniany w celu udowodnienia 
pokrywania kosztów pobytu przez inną osobę 
lub zakwaterowania u osoby prywatnej; 
b) czy udzielający gościny jest osobą 
fizyczną, firmą czy organizacją; 
c) dane identyfikujące udzielającego gościny i 
jego dane kontaktowe; 

T art. 1 pkt 
4 lit. b 
tiret 

pierwsze 

Art. 16 ust. 2 pkt 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; 

 

Pkt 1, wymieniający dane 
zapraszającego, został 
uzupełniony o wskazanie numeru 
telefonu osoby fizycznej (lit. a) 
oraz adresu siedziby i numeru 
telefonu osoby prawnej lub 
jednostki nieposiadającej 
osobowości prawnej (lit. b). 
 



7 
 

d) zaproszoną(-e) osobę(-y) ubiegającą(-e) się 
o wizę; 
e) adres miejsca zakwaterowania; 
f) długość i cel pobytu; 
g) powiązania rodzinne z udzielającym 
gościny. 
Poza językiem(-ami) urzędowym(-i) państwa 
członkowskiego formularz jest sporządzany w 
co najmniej jednym języku urzędowym 
instytucji Unii Europejskiej. W formularzu 
osobie składającej na nim podpis podaje się 
informacje wymagane na podstawie art. 37 
ust. 1 rozporządzenia w sprawie VIS. Wzór 
formularza przekazywany jest Komisji. 

8. art. 14 ust. 4 lit. 
a 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 14 
4. Państwa członkowskie mogą wymagać od 
osoby ubiegającej się o wizę wypełnienia 
formularza opracowanego przez każde 
państwo członkowskie jako dowodu na 
pokrywanie kosztów pobytu przez inną osobę 
lub na zakwaterowanie u osoby prywatnej. W 
formularzu tym podaje się w szczególności: 
a) czy jest wypełniany w celu udowodnienia 
pokrywania kosztów pobytu przez inną osobę 
lub zakwaterowania u osoby prywatnej; 
 

T art. 1 pkt 
4 lit. b 
tiret 

drugie 

Art. 16 ust. 2 pkt 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; 
 

Nadano nowe brzmienie pkt 4 
wskazując, że w zaproszeniu 
zamieszcza się 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. Treść 
zobowiązania uzupełniono o 
wyraźne wskazanie, że 
zapraszający zobowiązuje się 
także do pokrycia kosztu 
zakwaterowania zapraszanego 
cudzoziemca, co uwzględnia art. 
17 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 
2003 r. o cudzoziemcach w 
dotychczasowym brzmieniu oraz 
projektowany art. 17 ust. 2 pkt 3 
tej ustawy. Uwzględniono w ten 
sposób art. 14 ust. 4 lit. a 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) Nr 
810/2009, zgodnie z którym w 
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formularzu zaproszenia podaje się 
w szczególności, czy jest 
wypełniany w celu udowodnienia 
pokrywania kosztów pobytu przez 
inną osobą lub zakwaterowania u 
osoby prywatnej. 

9. art. 14 ust. 4 lit.  
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 14 
4. Państwa członkowskie mogą wymagać od 
osoby ubiegającej się o wizę wypełnienia 
formularza opracowanego przez każde 
państwo członkowskie jako dowodu na 
pokrywanie kosztów pobytu przez inną osobę 
lub na zakwaterowanie u osoby prywatnej. W 
formularzu tym podaje się w szczególności: 
a) czy jest wypełniany w celu udowodnienia 
pokrywania kosztów pobytu przez inną osobę 
lub zakwaterowania u osoby prywatnej; 
b) czy udzielający gościny jest osobą 
fizyczną, firmą czy organizacją; 
c) dane identyfikujące udzielającego gościny i 
jego dane kontaktowe; 
d) zaproszoną(-e) osobę(-y) ubiegającą(-e) się 
o wizę; 
e) adres miejsca zakwaterowania; 
f) długość i cel pobytu; 
g) powiązania rodzinne z udzielającym 
gościny. 
Poza językiem(-ami) urzędowym(-i) państwa 
członkowskiego formularz jest sporządzany w 
co najmniej jednym języku urzędowym 
instytucji Unii Europejskiej. W formularzu 
osobie składającej na nim podpis podaje się 
informacje wymagane na podstawie art. 37 
ust. 1 rozporządzenia w sprawie VIS. Wzór 
formularza przekazywany jest Komisji. 

T art. 1 pkt 
4 lit. b 
tiret 

trzecie 

Art. 16 ust. 2 pkt 4a - adres miejsca 
zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca; 

Rozszerzenie zakresu danych 
zamieszczanych w zaproszeniu o 
adres miejsca zakwaterowania 
zapraszanego cudzoziemca. 

10. art. 14 ust. 4 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 14 
4. Państwa członkowskie mogą wymagać od 
osoby ubiegającej się o wizę wypełnienia 
formularza opracowanego przez każde 
państwo członkowskie jako dowodu na 
pokrywanie kosztów pobytu przez inną osobę 
lub na zakwaterowanie u osoby prywatnej. W 
formularzu tym podaje się w szczególności: 

T art. 1 pkt 
4 lit. b 
tiret 

czwarte 

Art. 16 ust. 2 pkt 5a - określenie celu pobytu 
zapraszanego cudzoziemca; 

Rozszerzenie zakresu danych 
zamieszczanych w zaproszeniu o 
określenie celu pobytu 
zapraszanego cudzoziemca. 
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a) czy jest wypełniany w celu udowodnienia 
pokrywania kosztów pobytu przez inną osobę 
lub zakwaterowania u osoby prywatnej; 
b) czy udzielający gościny jest osobą 
fizyczną, firmą czy organizacją; 
c) dane identyfikujące udzielającego gościny i 
jego dane kontaktowe; 
d) zaproszoną(-e) osobę(-y) ubiegającą(-e) się 
o wizę; 
e) adres miejsca zakwaterowania; 
f) długość i cel pobytu; 
g) powiązania rodzinne z udzielającym 
gościny. 
Poza językiem(-ami) urzędowym(-i) państwa 
członkowskiego formularz jest sporządzany w 
co najmniej jednym języku urzędowym 
instytucji Unii Europejskiej. W formularzu 
osobie składającej na nim podpis podaje się 
informacje wymagane na podstawie art. 37 
ust. 1 rozporządzenia w sprawie VIS. Wzór 
formularza przekazywany jest Komisji. 

11. art. 14 ust. 1 -    
3 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 14 
1. Składając wniosek o wizę jednolitą, osoba 
ubiegająca się o wizę przedstawia: 
a) dokumenty, z których wynika cel podróży; 
b) dokumenty dotyczące zakwaterowania lub 
dowód potwierdzający posiadanie 
wystarczających środków na pokrycie 
kosztów zakwaterowania; 
c) dokumenty potwierdzające, że osoba 
ubiegająca się o wizę posiada wystarczające 
środki na pokrycie kosztów utrzymania przez 
cały okres planowanego pobytu oraz na 
pokrycie kosztów powrotu do państwa 
pochodzenia lub zamieszkania, lub na 
pokrycie kosztów tranzytu do państwa 
trzeciego, które na pewno udzieli jej 
pozwolenia na wjazd, albo dokumenty 
potwierdzające, że może takie środki legalnie 
zdobyć, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c) oraz art. 5 
ust. 3 kodeksu granicznego Schengen; 
d) informacje pozwalające ocenić, czy osoba 
ubiegająca się o wizę zamierza opuścić 

T art. 1 pkt 
5 lit. a 

Art. 17 ust. 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 wskazany został lokal 
mieszkalny zapraszającego lub dokument 
potwierdzający możliwość zapewnienia 
cudzoziemcowi zakwaterowania w innym 

W ust. 2 przewidziano, jakie 
dokumenty składa zapraszający 
ubiegający się o wpisanie 
zaproszenia do ewidencji 
zaproszeń. Wyraźnie wskazano, że 
należy złożyć m.in. wypełniony 
formularz wniosku o wpisanie 
zaproszenia do ewidencji 
zaproszeń, a także 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. Zapraszający będzie 
obowiązany złożyć dokument 
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terytorium państw członkowskich przed 
upływem terminu ważności wizy, o którą 
występuje. 
2. Składając wniosek o wizę lotniskową, 
osoba ubiegająca się o wizę przedstawia: 
a) dokumenty dotyczące dalszej podróży, 
którą po zamierzonym tranzycie podejmie do 
miejsca stanowiącego ostateczny jej cel; 
b) informacje pozwalające ocenić, czy osoba 
ubiegająca się o wizę nie zamierza przedostać 
się na terytorium państw członkowskich. 
3. Niewyczerpujący wykaz dokumentów 
uzupełniających, których konsulat może 
zażądać od osoby ubiegającej się o wizę w 
celu sprawdzenia, czy spełnione są warunki 
określone w ust. 1 i 2, zawarto w załączniku 
II. 

miejscu. potwierdzający tytuł prawny do 
lokalu mieszkalnego tylko wtedy, 
gdy zapraszany cudzoziemiec 
będzie w nim zakwaterowany. W 
innym przypadku zapraszający 
musi przedstawić dokument 
potwierdzający możliwość 
zapewnienia zakwaterowania w  
innym miejscu np. w hotelu. 

12. art. 14 ust. 1 -    
3 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 14 
1. Składając wniosek o wizę jednolitą, osoba 
ubiegająca się o wizę przedstawia: 
a) dokumenty, z których wynika cel podróży; 
b) dokumenty dotyczące zakwaterowania lub 
dowód potwierdzający posiadanie 
wystarczających środków na pokrycie 
kosztów zakwaterowania; 
c) dokumenty potwierdzające, że osoba 
ubiegająca się o wizę posiada wystarczające 

T art. 1 pkt 
5 lit. b 
tiret 

pierwsze 

Art. 17 ust. 3 pkt 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; 

Zmiany te wynikają z rezygnacji z 
dotychczasowego odesłania do 
przepisu określającego przesłanki 
odmowy wydania wizy krajowej, 
przy wskazywaniu przesłanek 
decyzji o odmowie wpisania lub o 
unieważnieniu wpisania 
zaproszenia do ewidencji 
zaproszeń. Teraz okoliczności 
skutkujące odmową wpisania lub 
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  środki na pokrycie kosztów utrzymania przez 
cały okres planowanego pobytu oraz na 
pokrycie kosztów powrotu do państwa 
pochodzenia lub zamieszkania, lub na 
pokrycie kosztów tranzytu do państwa 
trzeciego, które na pewno udzieli jej 
pozwolenia na wjazd, albo dokumenty 
potwierdzające, że może takie środki legalnie 
zdobyć, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c) oraz art. 5 
ust. 3 kodeksu granicznego Schengen; 
d) informacje pozwalające ocenić, czy osoba 
ubiegająca się o wizę zamierza opuścić 
terytorium państw członkowskich przed 
upływem terminu ważności wizy, o którą 
występuje. 
2. Składając wniosek o wizę lotniskową, 
osoba ubiegająca się o wizę przedstawia: 
a) dokumenty dotyczące dalszej podróży, 
którą po zamierzonym tranzycie podejmie do 
miejsca stanowiącego ostateczny jej cel; 
b) informacje pozwalające ocenić, czy osoba 
ubiegająca się o wizę nie zamierza przedostać 
się na terytorium państw członkowskich. 
3. Niewyczerpujący wykaz dokumentów 
uzupełniających, których konsulat może 
zażądać od osoby ubiegającej się o wizę w 
celu sprawdzenia, czy spełnione są warunki 
określone w ust. 1 i 2, zawarto w załączniku 
II. 

 art. 1 pkt 
5 lit. b 
tiret 

drugie 

Art. 17 ust. 3 pkt 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 bądź takiego 
dokumentu jako autentycznego używał. 

unieważnieniem wpisania 
zaproszenia do ewidencji 
zaproszeń zostały wymienione 
wprost. Ponadto przesłanka 
określona w pkt 5 została 
odniesiona do osoby 
zapraszającego, gdyż to 
zapraszający składa wniosek o 
wpisanie zaproszenia do ewidencji 
zaproszeń, dołącza do niego 
dokumenty oraz składa 
wyjaśnienia. W postępowaniu o 
wpisanie zaproszenia do ewidencji 
zaproszeń brak jest natomiast 
możliwości weryfikacji, czy takie 
okoliczności zachodzą lub 
zachodziły w postępowaniu o 
wydanie zapraszanemu 
cudzoziemcowi wizy. Uznano 
także, że w sytuacji wystąpienia 
takich okoliczności w 
postępowaniu o wydanie 
zapraszanemu cudzoziemcowi 
wizy brak jest konieczności 
unieważniania zarejestrowanego 
wcześniej zaproszenia, gdyż 
wystarczającą sankcją w takim 
przypadku jest odmowa wydania 
wizy. 

13. art. 14 ust.  4 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 14 
4. Państwa członkowskie mogą wymagać od 
osoby ubiegającej się o wizę wypełnienia 
formularza opracowanego przez każde 
państwo członkowskie jako dowodu na 
pokrywanie kosztów pobytu przez inną osobę 
lub na zakwaterowanie u osoby prywatnej. W 
formularzu tym podaje się w szczególności: 
a) czy jest wypełniany w celu udowodnienia 
pokrywania kosztów pobytu przez inną osobę 
lub zakwaterowania u osoby prywatnej; 
b) czy udzielający gościny jest osobą 
fizyczną, firmą czy organizacją; 
c) dane identyfikujące udzielającego gościny i 

T art. 1 pkt 
6 

Art. 20 ust. 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. 

Zmiana ust. 2 dotyczy wytycznych 
do wydania przez ministra 
właściwego do spraw 
wewnętrznych i administracji 
rozporządzenia określającego 
wzory zaproszenia i formularza 
wniosku o wpisanie zaproszenia 
do ewidencji zaproszeń. Z 
przepisu usunięto wskazanie, że 
wzór formularza wniosku o 
wpisanie zaproszenia do ewidencji 
zaproszeń powinien uwzględniać 
cel wjazdu osoby zapraszanej.  
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jego dane kontaktowe; 
d) zaproszoną(-e) osobę(-y) ubiegającą(-e) się 
o wizę; 
e) adres miejsca zakwaterowania; 
f) długość i cel pobytu; 
g) powiązania rodzinne z udzielającym 
gościny. 

14. art. 15 ust. 1 i 3 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 15 
1. Osoby ubiegające się o wizę jednolitą 
uprawniającą do jedno- lub dwukrotnego 
wjazdu wykazują, że posiadają odpowiednie, 
ważne podróżne ubezpieczenie medyczne 
pokrywające wszelkie wydatki, które podczas 
ich pobytu(-ów) na terytorium państw 
członkowskich mogą wyniknąć w związku z 
koniecznością powrotu z powodów 
medycznych, potrzebą pilnej pomocy 
medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub 
ze śmiercią. 
3. Ubezpieczenie musi być ważne na całym 
terytorium państw członkowskich i 
obejmować całkowity okres planowanego 
pobytu lub tranzytu danej osoby. Minimalna 
kwota ubezpieczenia wynosi 30000 EUR. 
Jeżeli wydana zostaje wiza o ograniczonej 
ważności terytorialnej, obejmująca terytorium 
co najmniej dwóch państw członkowskich, 
ubezpieczenie musi być ważne przynajmniej 
w państwach członkowskich, których dotyczy 
wiza. 

T art. 1 pkt 
7 lit. a 

Art. 21 ust. 1 pkt 3 - nie posiada dokumentu 
potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia 
zdrowotnego w rozumieniu przepisów o 
świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych lub 
zawarcie umowy podróżnego ubezpieczenia 
medycznego o minimalnej kwocie 
ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, 
ważnej przez okres planowanego pobytu 
cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej 
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 przepisie określającym 
przesłanki odmowy wjazdu 
cudzoziemca na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej nadano 
nowe brzmienia ust. 1 pkt 3, 
wskazując na brak dokumentu 
potwierdzającego posiadanie 
ubezpieczenia zdrowotnego w 
rozumieniu przepisów o 
świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków 
publicznych lub zawarcie umowy 
podróżnego ubezpieczenia 
medycznego o minimalnej kwocie 
ubezpieczenia w wysokości 
30 000 euro, ważnej przez okres 
planowanego pobytu cudzoziemca 
na terytorium Rzeczpospolitej 
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. 
Zaproponowane brzmienie 
przepisu nawiązuje do rozwiązania 
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przyjętego w art. 15 ust. 1 i 3 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) Nr 
810/2009. 

art. 1 pkt 
7 lit. b 

Art. 21 ust. 2 pkt 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. 

15. art. 2 pkt 2-5 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 2 
Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje 
się następujące definicje: 
2) "wiza" oznacza zezwolenie wydawane 
przez państwo członkowskie na: 
a) tranzyt przez terytorium państw 
członkowskich lub planowany pobyt na 
terytorium państw członkowskich 
nieprzekraczający trzech miesięcy w 
dowolnym sześciomiesięcznym okresie, 
licząc od dnia pierwszego wjazdu na 
terytorium państw członkowskich; 
b) tranzyt przez międzynarodową strefę 
tranzytową portów lotniczych państw 
członkowskich; 
3) "wiza jednolita" oznacza wizę ważną na 
całym terytorium państw członkowskich; 
4) "wiza o ograniczonej ważności 
terytorialnej" oznacza wizę ważną na 
terytorium jednego lub kilku, lecz nie 
wszystkich, państw członkowskich; 
5) "tranzytowa wiza lotniskowa" oznacza 
wizę uprawniającą do tranzytu przez 
międzynarodową strefę tranzytową jednego 
lub kilku portów lotniczych państw 
członkowskich; 

T 

art. 1 pkt 
7 lit. c 

Art. 21 ust. 5 i 6 -  
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. 

Zmiany w ust. 2 pkt 2 i ust. 5 i 6 
zostały przewidziane w związku z 
wprowadzeniem w projekcie 
ustawy nowego podziału na typy 
wiz, tzn. wizy Schengen 
(dotychczas wizy jednolite) i wizy 
krajowe. W ust. 6 uchylono 
odniesienie do wizy jednolitej 
tranzytowej. 
 

    art. 1 pkt 
8 

Art. 25-27 
Art. 30-48 

 



14 
 

16. art. 2 pkt 2-5 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 2 
Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje 
się następujące definicje: 
2) "wiza" oznacza zezwolenie wydawane 
przez państwo członkowskie na: 
a) tranzyt przez terytorium państw 
członkowskich lub planowany pobyt na 
terytorium państw członkowskich 
nieprzekraczający trzech miesięcy w 
dowolnym sześciomiesięcznym okresie, 
licząc od dnia pierwszego wjazdu na 
terytorium państw członkowskich; 
b) tranzyt przez międzynarodową strefę 
tranzytową portów lotniczych państw 
członkowskich; 
3) "wiza jednolita" oznacza wizę ważną na 
całym terytorium państw członkowskich; 
4) "wiza o ograniczonej ważności 
terytorialnej" oznacza wizę ważną na 
terytorium jednego lub kilku, lecz nie 
wszystkich, państw członkowskich; 
5) "tranzytowa wiza lotniskowa" oznacza 
wizę uprawniającą do tranzytu przez 
międzynarodową strefę tranzytową jednego 
lub kilku portów lotniczych państw 
członkowskich; 

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

Przepis określa nowy podział na 
typy wiz. Dotychczasowy podział 
wiz na wizy jednolite: pobytowe 
lub tranzytowe oraz wizy krajowe 
został zastąpiony podziałem na 
wizy Schengen i wizy krajowe. 
Wprowadzenie pojęcia „wizy 
Schengen” ma na celu utworzenie 
zbiorczego pojęcia dla wiz. 
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17. załącznik I do 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Załącznik I do rozporządzenia  (WE) nr 
810/2009 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
tabeli. 

T  Art. 26. 1. Wiza Schengen lub wiza krajowa, 
z wyłączeniem tranzytowej wizy lotniskowej, 
o której  mowa w art. 2 pkt 5 Wspólnotowego 
Kodeksu Wizowego, może być wydana 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 innej pracy niż określona 
w pkt 5 i 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) - strony umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym lub 
Konfederacji Szwajcarskiej lub 
przebywania z nim; 

19) udziału w programie wymiany 
k l l j l b d k j j i

Przepis w ust. 1 określa cele, w 
których mogą być wydawane wizy 
Schengen lub wizy krajowe. Cele 
te odpowiadają celom zawartym 
we wniosku o przyznanie wizy 
Schengen, określonym w 
załączniku I rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) Nr 810/2009. Ponadto 
wyróżniając poszczególne cele 
uwzględniono przyjęte w prawie 
krajowym podstawy pobytu dla 
szczególnych kategorii 
cudzoziemców, których 
uprawnienia wynikają z przepisów 
wspólnotowych. 
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18. załącznik I do 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Załącznik I do rozporządzenia  (WE) nr 
810/2009 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
tabeli. 

T Art. 27. 1. Wiza Schengen lub wiza krajowa 
w celu wykonywania pracy, o której mowa w 
art. 26 ust. 1 pkt 5-7, może być wydana 
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 której 
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. 

Przepis reguluje kwestie 
wydawania wiz Schengen lub wiz 
krajowych w celu, o którym mowa 
w art. 26 ust. 1 pkt 5-7, tj. w celu 
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, w celu 
wykonywania pracy kierowcy 
wykonującego międzynarodowy 
transport drogowy oraz w celu 
wykonywania innej pracy niż ww. 
wymieniona. Regulacja art. 27 
odpowiada dotychczasowej 
regulacji art. 29. 

19. art. 12 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 
 
 
 
 
 

Art. 12 
Osoba ubiegająca się o wizę przedstawia 
ważny dokument podróży, który spełnia 
następujące kryteria: 
a) jest ważny jeszcze co najmniej trzy 
miesiące po planowanej dacie opuszczenia 
terytorium państw członkowskich lub, w 
przypadku kilku wizyt, po planowanej dacie 
ostatniego opuszczenia terytorium państw 
członkowskich. Niemniej w uzasadnionych 
pilnych przypadkach kryterium to może 
zostać pominięte; 
b) zawiera przynajmniej dwie wolne strony; 
c) został wydany w ciągu ostatnich dziesięciu 
lat. 

T 

 

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; 

Zmiany dotyczą katalogu 
przesłanek odmowy wydania wizy 
krajowej. W pkt 2 przewidziano, 
że przyczyną odmowy wydania 
wizy krajowej będzie oprócz braku 
wystarczających środków 
utrzymania na czas trwania 
planowanego pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, także 
brak wystarczających środków na 
powrót do państwa pochodzenia 
lub zamieszkania lub na tranzyt do 
państwa trzeciego, które udzieli 
pozwolenia na wjazd, lub 
możliwości uzyskania takich 
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 art. 15 ust. 1 i 3 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 
 

Artykuł 15 
Podróżne ubezpieczenie medyczne 
1. Osoby ubiegające się o wizę jednolitą 
uprawniającą do jedno- lub dwukrotnego 
wjazdu wykazują, że posiadają odpowiednie, 
ważne podróżne ubezpieczenie medyczne 
pokrywające wszelkie wydatki, które podczas 
ich pobytu(-ów) na terytorium państw 
członkowskich mogą wyniknąć w związku z 
koniecznością powrotu z powodów 
medycznych, potrzebą pilnej pomocy 
medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub 
ze śmiercią. 
3. Ubezpieczenie musi być ważne na całym 
terytorium państw członkowskich i 
obejmować całkowity okres planowanego 
pobytu lub tranzytu danej osoby. Minimalna 
kwota ubezpieczenia wynosi 30000 EUR. 
Jeżeli wydana zostaje wiza o ograniczonej 
ważności terytorialnej, obejmująca terytorium 
co najmniej dwóch państw członkowskich, 
ubezpieczenie musi być ważne przynajmniej 
w państwach członkowskich, których dotyczy 
wiza. 

  3) nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego w 
rozumieniu przepisów o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych lub dokumentu 
potwierdzającego zawarcie umowy 
podróżnego ubezpieczenia medycznego o 
minimalnej kwocie ubezpieczenia w 
wysokości 30 000 euro, ważnej przez 
okres planowanego pobytu cudzoziemca 
na terytorium Rzeczpospolitej 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 

środków zgodnie z prawem. W 
przepisie przyjęto w stosunku do 
wiz krajowych rozwiązanie 
wynikające z art. 32 ust. 1 lit. a 
tiret (iii) rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) Nr 810/2009 odnoszącego 
się do wiz Schengen. W pkt 3 
wskazano, że cudzoziemcowi 
odmawia się wydania wizy 
krajowej, jeżeli nie posiada 
ubezpieczenia zdrowotnego w 
rozumieniu przepisów o 
świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków 
publicznych lub dokumentu 
potwierdzającego zawarcie 
umowy podróżnego ubezpieczenia 
medycznego o minimalnej kwocie 
ubezpieczenia w wysokości 
30 000 euro, ważnej przez okres 
planowanego pobytu cudzoziemca 
na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, pokrywającego wszelkie 
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 art. 32 ust. 1 
lit. a tiret (iii) 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 
 

Art. 32 
1. Bez uszczerbku dla art. 25 ust. 1 odmawia 
się wydania wizy, jeżeli: 
a) osoba ubiegająca się o wizę: 
 (iii) nie dostarcza dowodu na posiadanie 
wystarczających środków utrzymania 
odpowiednich do długości planowanego 
pobytu oraz środków pozwalających na 
powrót do państwa pochodzenia lub 
zamieszkania ani na tranzyt do państwa 
trzeciego, co do którego istnieje pewność, że 
udzieli osobie ubiegającej się o wizę 
pozwolenia na wjazd, albo nie jest w stanie 
zgodnie z prawem uzyskać takich środków; 

  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 wymagań 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 bądź 
takiego dokumentu jako autentycznego 
używał; 

7) nie uzasadnił celu lub warunków 
planowanego pobytu. 

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. Powyższe 
rozwiązanie nawiązuje do  art. 15 
ust. 1 i 3 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) Nr 810/2009, z tym, że 
potwierdzenie pokrycia przez 
ubezpieczyciela kosztów leczenia 
w przypadku ubiegania się o 
wydanie wizy krajowej ma 
obejmować terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, a nie 
całe terytorium państw obszaru 
Schengen. 
W pkt 4 określono jako przesłankę 
odmowy wydania wizy krajowej 
przypadek, gdy 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. 
Dotychczas art. 35 pkt 4 ustawy 
przewidywał odmowę wydania 
wizy krajowej, jeżeli wydanie 
wizy mogłoby spowodować ww. 
zagrożenia, a nie wjazd lub pobyt 
cudzoziemca w Polsce. Nowe 
sformułowanie przepisu ma 
charakter bardziej ogólny i w 
lepszy sposób oddaje cel regulacji. 
Zgodnie z pkt 5 cudzoziemcowi 
odmawia się wydania wizy 
k j j j ż li d k d óż
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20. art. 2 pkt 2 - 5 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 
 

Art. 2 
Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje 
się następujące definicje: 
1) "obywatel państwa trzeciego" oznacza 
każdą osobę niebędącą obywatelem Unii w 
rozumieniu art. 17 ust. 1 Traktatu; 
2) "wiza" oznacza zezwolenie wydawane 
przez państwo członkowskie na: 
a) tranzyt przez terytorium państw 
członkowskich lub planowany pobyt na 
terytorium państw członkowskich 
nieprzekraczający trzech miesięcy w 
dowolnym sześciomiesięcznym okresie, 
licząc od dnia pierwszego wjazdu na 
terytorium państw członkowskich; 
b) tranzyt przez międzynarodową strefę 
tranzytową portów lotniczych państw 
członkowskich; 
3) "wiza jednolita" oznacza wizę ważną na 
całym terytorium państw członkowskich; 
4) "wiza o ograniczonej ważności 
terytorialnej" oznacza wizę ważną na 
terytorium jednego lub kilku, lecz nie 
wszystkich, państw członkowskich; 
5) "tranzytowa wiza lotniskowa" oznacza 
wizę uprawniającą do tranzytu przez 
międzynarodową strefę tranzytową jednego 
lub kilku portów lotniczych państw 
członkowskich; 

T 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. 

Przepis przewiduje, że 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. Ponadto 
w uregulowaniu określono sposób 
ustalania okresu pobytu na 
podstawie wizy i wskazano okres 
ważności wizy. 

21.  art. 10 ust. 3 lit. 
b oraz c 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 
 
  
 

Artykuł 10 
3. Składając wniosek, osoba ubiegająca się o 
wizę: 
b) przedstawia dokument podróży, o którym 
mowa w art. 12; 
c) składa fotografię zgodnie z normami 
określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 
1683/95, a jeżeli system VIS osiągnie 
sprawność operacyjną w myśl art. 48 
rozporządzenia w sprawie VIS – zgodnie z 
normami określonymi w art. 13 niniejszego 
rozporządzenia; 

T 

 

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 

Przepis reguluje kwestie dotyczące 
wniosku o wydanie wizy krajowej. 
Ustalając wymogi dotyczące 
ubiegania się o wydanie wizy 
krajowej brano po uwagę przepisy 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) Nr 
810/2009 dotyczące wniosku o 
wydanie wizy Schengen. 
W ust. 2 wskazano zakres danych, 
które powinien zawierać wniosek 
oraz określono dokumenty do 
niego dołączane. Wniosek o 
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 art. 11 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 
 

Art. 11 
1. Każda osoba ubiegająca się o wizę składa 
wypełniony i podpisany wniosek na 
formularzu przedstawionym w załączniku I. 
Osoby wpisane do dokumentu podróży osoby 
ubiegającej się o wizę składają oddzielne 
formularze wniosku. Nieletni składają 
wniosek na formularzu podpisanym przez 
osobę sprawującą władzę rodzicielską lub 
opiekuna prawnego. 
2. Konsulaty udostępniają wnioskodawcom 
formularz wniosku bezpłatnie i dbają, by był 
on powszechnie i łatwo dostępny. 
3. Formularz jest dostępny w następujących 
językach: 
a) w języku(-ach) urzędowym(-ych) państwa 
członkowskiego, do którego wiza jest 
przedmiotem wniosku; 
b) języku(-ach) urzędowym(-ych) kraju 
przyjmującego; 
c) w języku(-ach) urzędowym(-ych) państwa, 
w którym znajduje się konsulat, i w języku(-
ach) urzędowym(-ych) państwa 
członkowskiego, którego wiza jest 
przedmiotem wniosku; lub 
d) w przypadku reprezentacji – w języku(-
ach) urzędowym(-ych) reprezentującego 
państwa członkowskiego. 
Oprócz formularza w językach wymienionych 
w lit. a) można też udostępnić formularz w 
innym języku urzędowym instytucji Unii 
Europejskiej. 
4. Jeżeli formularz nie jest dostępny w 
języku(-ach) urzędowym(-ych) państwa, w 
którym znajduje się konsulat, osobie 
ubiegającej się o wizę udostępnia się 
tłumaczenie tego formularza na ten język 
urzędowy lub te języki urzędowe. 
5. Tłumaczenie formularza wniosku na 
język(-i) urzędowy(-e) państwa, w którym 
znajduje się konsulat, jest dokonywane w 
ramach lokalnej współpracy schengeńskiej 
przewidzianej w art. 48. 
6. Konsulat informuje osobę ubiegającą się o 
wizę, w jakim(-ch) języku(-ach) można 
wypełniać formularz wniosku. 
 

  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 Rzeczpospolitej 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 zawarcie umowy 
podróżnego ubezpieczenia 
medycznego o minimalnej kwocie 
ubezpieczenia w wysokości 30 000 
euro, ważnej przez okres planowanego 
pobytu cudzoziemca na terytorium 
Rzeczpospolitej 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 

niego dołączane. Wniosek o 
wydanie wizy krajowej, 
analogicznie do wniosku o 
wydanie wizy Schengen, nie 
będzie mógł obejmować dzieci i 
innych osób wpisanych do 
dokumentu podróży cudzoziemca, 
w związku z czym formularz tego 
wniosku nie będzie przewidywał 
możliwości wpisywania danych 
tych osób. Do wniosku o wydanie 
wizy krajowej będzie dołączana 
fotografia wnioskodawcy. 
Przepis przyjmuje w odniesieniu 
do wiz krajowych regulacje 
wynikające z art. 10 ust. 3 lit. c 
oraz art. 11 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) Nr 810/2009.  
W ust. 2 w pkt 3 wśród 
dokumentów, które składa 
cudzoziemiec ubiegający się o 
wydanie wizy krajowej wskazano 
w lit. c dokumenty potwierdzające 
posiadanie ubezpieczenia 
zdrowotnego w rozumieniu 
przepisów o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych lub zawarcie 
umowy podróżnego ubezpieczenia 
medycznego o minimalnej kwocie 
ubezpieczenia w wysokości 
30 000 euro, ważnej przez okres 
planowanego pobytu cudzoziemca 
na terytorium Rzeczpospolitej 
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 
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 art. 12 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 12 
Osoba ubiegająca się o wizę przedstawia 
ważny dokument podróży, który spełnia 
następujące kryteria: 
a) jest ważny jeszcze co najmniej trzy 
miesiące po planowanej dacie opuszczenia 
terytorium państw członkowskich lub, w 
przypadku kilku wizyt, po planowanej dacie 
ostatniego opuszczenia terytorium państw 
członkowskich. Niemniej w uzasadnionych 
pilnych przypadkach kryterium to może 
zostać pominięte; 
b) zawiera przynajmniej dwie wolne strony; 
c) został wydany w ciągu ostatnich dziesięciu 
lat. 
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 art. 15 ust. 1, 3, 5 
i 6 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 15 
Podróżne ubezpieczenie medyczne 
1. Osoby ubiegające się o wizę jednolitą 
uprawniającą do jedno- lub dwukrotnego 
wjazdu wykazują, że posiadają odpowiednie, 
ważne podróżne ubezpieczenie medyczne 
pokrywające wszelkie wydatki, które podczas 
ich pobytu(-ów) na terytorium państw 
członkowskich mogą wyniknąć w związku z 
koniecznością powrotu z powodów 
medycznych, potrzebą pilnej pomocy 
medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub 
ze śmiercią. 
3. Ubezpieczenie musi być ważne na całym 
terytorium państw członkowskich i 
obejmować całkowity okres planowanego 
pobytu lub tranzytu danej osoby. Minimalna 
kwota ubezpieczenia wynosi 30000 EUR. 
Jeżeli wydana zostaje wiza o ograniczonej 
ważności terytorialnej, obejmująca terytorium 
co najmniej dwóch państw członkowskich, 
ubezpieczenie musi być ważne przynajmniej 
w państwach członkowskich, których dotyczy 
wiza. 
5. Podczas oceny, czy ubezpieczenie jest 
odpowiednie, konsulaty ustalają, czy w 
danym państwie członkowskim można 
dochodzić roszczeń wobec danego 
towarzystwa ubezpieczeniowego.  
6. Wymóg dotyczący posiadania 
ubezpieczenia można uznać za spełniony w 
przypadkach gdy ustalono, że osoba 
ubiegająca się o wizę posiada odpowiednie 
ubezpieczenie w związku ze swoją sytuacją 
zawodową. Zwolnienie z obowiązku 
przedstawiania dowodu posiadania 
podróżnego ubezpieczenia medycznego może 
dotyczyć konkretnych grup zawodowych – 
takich jak marynarze – objętych już 
podróżnym ubezpieczeniem medycznym w 
związku z wykonywanym zawodem. 
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22. art. 21 ust. 1 i 3 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009  

Art. 21 
Weryfikacja spełnienia warunków wjazdu 
oraz ocena ryzyka 
1. Rozpatrując wniosek o wizę jednolitą, 
ustala się, czy osoba ubiegająca się o wizę 
spełnia warunki wjazdu określone w art. 5 ust. 
1 lit. a), c), d) i e) kodeksu granicznego 
Schengen, a szczególną uwagę poświęca się 
ustaleniu, czy osoba ubiegająca się o wizę nie 
stanowi zagrożenia pod względem nielegalnej 
imigracji lub zagrożenia dla bezpieczeństwa 
państw członkowskich oraz czy zamierza 
opuścić terytorium państw członkowskich 
przed wygaśnięciem wizy, o którą występuje. 
2. W odniesieniu do każdego wniosku 
sprawdza się informacje w systemie VIS 
zgodnie z art. 8 ust. 2 i art. 15 rozporządzenia 
w sprawie VIS. Państwa członkowskie 
zapewniają pełne wykorzystanie wszystkich 
kryteriów wyszukiwania zgodnie z art. 15 
rozporządzenia w sprawie VIS, aby uniknąć 
bezpodstawnych odrzuceń lub błędnej 
identyfikacji. 
3. W celu stwierdzenia, czy osoba ubiegająca 
się o wizę spełnia warunki wjazdu, konsulat 
sprawdza: 
a) czy przedstawiony dokument podróży nie 
jest fałszywy, podrobiony lub przerobiony; 
b) przedstawione przez osobę ubiegającą się o 
wizę potwierdzenie co do celu i co do 
warunków planowanego pobytu oraz co do 
tego, czy ma ona wystarczające środki na 
pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres 
planowanego pobytu oraz na pokrycie 
kosztów powrotu do państwa pochodzenia lub 
zamieszkania, lub na pokrycie kosztów 
tranzytu do państwa trzeciego, które na pewno 
udzieli jej pozwolenia na wjazd, albo co do 
tego, czy może takie środki legalnie zdobyć; 
c) czy osoby ubiegającej się o wizę nie 
dotyczy żaden wpis do systemu 
informacyjnego Schengen (SIS) nakazujący 
odmówić pozwolenia na wjazd; 
d) czy osoba ubiegająca się o wizę nie jest 
uważana za osobę zagrażającą porządkowi 
publicznemu, bezpieczeństwu wewnętrznemu 
lub zdrowiu publicznemu w myśl art. 2 pkt 19 
kodeksu granicznego Schengen lub 
stosunkom międzynarodowym 
k ó k l i k ń ł k ki h

T  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 żądane informacje 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. 
 

Przepis dotyczy możliwości 
przeprowadzania konsultacji przed 
wydaniem wizy w celu 
sprawdzenia, czy wobec 
cudzoziemca zachodzą 
okoliczności odmowy wydania 
wizy Schengen lub wizy krajowej 
(tzn. czy wjazd lub pobyt 
cudzoziemca na terytorium Polski  
może spowodować zagrożenie dla 
obronności lub bezpieczeństwa 
państwa lub ochrony 
bezpieczeństwa i porządku 
publicznego albo naruszyć interes 
Polski, a w przypadku wizy 
Schengen także zagrożenie dla 
zdrowia publicznego lub dla 
stosunków międzynarodowych 
któregokolwiek z państw 
członkowskich lub czy 
cudzoziemiec nie uzasadnił celu 
lub warunków planowanego 
pobytu). 
Wskazana w ust. 4 możliwość 
przedłużenia do 30 dni terminów 
na udzielenie ww. informacji w 
przypadku wiz krajowych 
nawiązuje do regulacji 
wynikającej z art. 23 ust. 2 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) Nr 
810/2009. Wskazano przy tym, że 
Szef Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców może przedłużyć 
termin, jeżeli udzielenie informacji 
wymaga przeprowadzenia 
dodatkowego postępowania 
wyjaśniającego w zakresie 
okoliczności odmowy wydania 
wizy Schengen lub wizy krajowej. 
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23. art. 22 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 22 
Zasięganie opinii organów centralnych innych 
państw członkowskich 
1. Państwo członkowskie może wymagać, by 
organy centralne innych państw 
członkowskich zasięgały opinii jego organów 
centralnych przy rozpatrywaniu wniosków 
złożonych przez obywateli niektórych państw 
trzecich lub obywateli tych państw należących 
do szczególnych kategorii. Zasięganie opinii 
nie ma zastosowania do wniosków o wizę 
lotniskową. 
2. Organy centralne, do których zwrócono się 
o opinię, odpowiadają w terminie siedmiu dni 
kalendarzowych od dnia, w którym zwrócono 
się do nich o opinię. Brak odpowiedzi w tym 
terminie oznacza, że nie ma podstaw do tego, 
by sprzeciwiać się wydaniu wizy. 
3. Państwa członkowskie powiadamiają 
Komisję o wprowadzeniu lub zniesieniu 
wymogu zasięgania opinii przed 
rozpoczęciem jego stosowania. Taka 
informacja jest również przekazywana w 
ramach lokalnej współpracy schengeńskiej w 
odnośnym obszarze właściwości. 
4. Komisja informuje państwa członkowskie o 
takich zgłoszeniach. 
5. Od dnia zastąpienia sieci konsultacji 
Schengen, o której mowa w art. 46 
rozporządzenia w sprawie VIS, opinii zasięga 
się zgodnie z art. 16 ust. 2 tego 
rozporządzenia. 
 

T  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. 

Przepis określa tryb wydawania 
wizy Schengen w przypadku gdy 
wymagana jest zgoda centralnego 
organu innego państwa obszaru 
Schengen. 
W takim przypadku konsul 
rozpatrujący wniosek o wydanie 
wizy Schengen będzie występował 
o wyrażenie zgody do właściwego 
organu tego państwa, za 
pośrednictwem Szefa Urzędu do 
Spraw Cudzoziemców 
działającego jako centralny organ 
wizowy. 
Szef Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców będzie informował 
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. Nieudzielenie ww. 
informacji w ww. terminie będzie 
traktowane jako  wyrażenie zgody 
na wydanie wizy Schengen przez 
centralny organ innego państwa 
obszaru Schengen. 
W stosunku do regulacji 
dotychczasowego art. 39, nie 
przewiduje się już 
przeprowadzania obowiązkowych 
konsultacji z organami 
wewnętrznymi Rzeczypospolitej 
Polskiej przed wydaniem zgody na 
wydanie wizy Schengen. Nie 
przewidziano także możliwości 
przedłużania terminu 
przeprowadzania postępowania, o 
którym mowa w tym przepisie.  
W uregulowaniu uwzględniono 
art. 22 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) Nr 
810/2009. 
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24. art. 4 ust. 1 i 2 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 4 
1. Wnioski są rozpatrywane i decyzje w ich 
sprawie są podejmowane przez konsulaty. 
2. W drodze odstępstwa od ust. 1 wnioski 
mogą być rozpatrywane i decyzje w ich 
sprawie mogą być podejmowane na granicach 
zewnętrznych państw członkowskich przez 
organy dokonujące odprawy osób zgodnie z 
art. 35 i 36. 
 

T 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 krajowej 
dyplomatyczną i 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 krajowej 
dyplomatyczną i służbową na podstawie noty 
ministerstwa spraw zagranicznych państwa 
obcego lub jego misji dyplomatycznej, a 
konsul – dodatkowo na podstawie wniosku o 
wydanie wizy. 

Uregulowanie wskazuje organy 
właściwe do wydania lub odmowy 
wydania wiz wizy Schengen lub 
wizy krajowej, uwzględniając 
sytuację, gdy wiza Schengen jest 
wydawana na granicy. 

25. art. 6 ust. 1 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 6 
1. Wniosek jest rozpatrywany i decyzja w 
jego sprawie jest podejmowana przez konsulat 
właściwego państwa członkowskiego, w 
którego obszarze właściwości legalnie 
mieszka osoba ubiegająca się o wizę. 
 

T 

 

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. 

Przepis określa organ właściwy do 
wydania lub odmowy wydania 
wizy krajowej w celu 
wykonywania pracy, o której 
mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5-7, 
dokonując rozróżnienia w 
zależności od tego, czy wiza ma 
być wydana 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, czy też w innej 
sytuacji.  
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26. art. 32 ust. 2 i 3 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 32 
2. Decyzję w sprawie odmowy oraz powody 
odmowy przedstawia się osobie ubiegającej 
się o wizę na standardowym formularzu 
określonym w załączniku VI. 
3. Osobom ubiegającym się o wizę, którym 
odmówiono wydania wizy, przysługuje prawo 
do odwołania się od takiej decyzji. 
Postępowanie odwoławcze jest prowadzone 
przeciwko państwu członkowskiemu, które 
podjęło ostateczną decyzję w sprawie 
wniosku, zgodnie z prawem krajowym tego 
państwa członkowskiego. Państwa 
członkowskie udzielają osobom ubiegającym 
się o wizę informacji dotyczących trybu 
postępowania w przypadku odwołania, jak 
określono w załączniku VI. 

T  Art. 37. 1. Wydanie lub odmowa wydania 
wizy 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. 

Przepis reguluje kwestie dotyczące 
trybu wydawania wizy, zarówno 
wizy krajowej, jak i wizy 
Schengen. Regulacje zostały 
oparte na rozwiązaniach 
przyjętych dla wiz Schengen w art. 
32 ust. 2 i 3 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) Nr 810/2009 
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27. art. 29 ust. 1 i 2 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 
 

Art. 29 
1. Wydrukowaną naklejkę wizową 
zawierającą dane określone w art. 27 i 
załączniku VII umieszcza się w dokumencie 
podróży zgodnie z przepisami określonymi w 
załączniku VIII. 
2. Jeżeli państwo członkowskie wydające 
wizę nie uznaje dokumentu podróży osoby 
ubiegającej się o wizę, wizę umieszcza się na 
oddzielnym blankiecie wizowym. 
 

T  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. 

 
 

Przepis dotyczy zamieszczania 
naklejki wizowej wizy krajowej. 
Zgodnie z ust. 1 naklejkę wizową 
wizy krajowej zamieszcza się w 
dokumencie podróży lub w 
polskim dokumencie tożsamości 
cudzoziemca, a w przypadku 
szczególnym, uzasadnionym 
interesem cudzoziemca, na 
osobnym blankiecie wizowym. 
Uregulowanie opowiada 
rozwiązaniom dotyczącym 
umieszczania naklejki wizowej 
wizy Schengen przewidzianym w 
art. 29 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) Nr 810/2009. 
Ust. 2 dotyczy postępowania w 
przypadku wymiany dokumentu 
podróży albo polskiego 
dokumentu tożsamości 
cudzoziemca należącego do 
cudzoziemca przebywającego w 
Polsce na podstawie wizy 
krajowej. Wówczas wojewoda na 
wniosek cudzoziemca zamieszcza 
w dokumencie wymienionym 
nową naklejkę wizową wizy 
krajowej. 
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28. art. 27 do 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009  
 
załącznik VII do 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 27 
1. Po wypełnieniu naklejki wizowej nanosi się 
na nią obowiązkowe wpisy określone w 
załączniku VII i wypełnia się pole 
przeznaczone do odczytu elektronicznego 
zgodnie z dokumentem ICAO nr 9303, część 
2. 
2. Państwa członkowskie mogą nanosić na 
naklejkę wizową, w polu "uwagi", dodatkowe 
wpisy krajowe, inne niż obowiązkowe wpisy 
określone w załączniku VII. 
3. Wszystkie wpisy na naklejce wizowej są 
nanoszone drukiem; na wydrukowanej 
naklejce wizowej nie dokonuje się żadnych 
odręcznych zmian. 
4. Naklejki można wypełniać ręcznie tylko w 
przypadku wystąpienia problemów 
technicznych. Na wypełnionej odręcznie 
naklejce wizowej nie dokonuje się żadnych 
zmian. 
5. W przypadku odręcznego wypełnienia 
naklejki wizowej zgodnie z ust. 4 niniejszego 
artykułu informacja o tym jest wprowadzana 
do sytemu VIS zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. k) 
rozporządzenia w sprawie VIS. 
 
 
Załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 
810/2009 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 
tabeli. 
 

T  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 
zwierać zakodowany zapis danych i 
informacji, o których mowa w 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. 

Regulacja określa zakres danych, 
które zawiera naklejka wizowa 
wizy krajowej. W obowiązującym 
obecnie stanie prawnym dane te 
zostały określone w art. 25 
ustawy. W stosunku do 
dotychczasowych regulacji zakres 
danych został uzupełniony o 
wskazanie  typu wizy. Ponadto 
przewidziano, że naklejka wizowa 
ma zawsze zawierać imię i 
nazwisko cudzoziemca oraz jego 
fotografię. Obecnie przepis 
przewidywał jedynie możliwość 
ich zamieszczenia. 
Regulacja odpowiada 
rozwiązaniom przyjętym dla wiz 
Schengen w art. 27 i załączniku 
VII do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) Nr 
810/2009. 
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29. art. 28 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 28 
Unieważnienie wypełnionej naklejki wizowej 
1. Jeżeli na naklejce wizowej wykryto błąd 
przed jej umieszczeniem w dokumencie 
podróży, naklejkę wizową unieważnia się. 
2. Jeżeli błąd wykryto po umieszczeniu 
naklejki wizowej w dokumencie podróży, 
naklejkę unieważnia się przekreśleniem jej na 
krzyż atramentem niemożliwym do 
wywabienia, a w paszporcie, na innej stronie, 
umieszcza się nową naklejkę. 
3. Jeżeli błąd wykryto po wprowadzeniu 
odnośnych danych do systemu VIS zgodnie z 
art. 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie VIS, 
koryguje się go zgodnie z art. 24 ust. 1 tego 
rozporządzenia. 

T  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. 

Przepis określa sposób i tryb 
postępowania w przypadku 
wykrycia błędów w naklejce wizy 
krajowej, rozróżniając sposób 
postępowania w zależności od 
czasu, w którym nastąpiło 
wykrycie błędów. 
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30. art. 33 ust. 2 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 33 
2. Okres ważności wydanej wizy lub długość 
pobytu objętego tą wizą można przedłużyć, 
jeżeli posiadacz wizy przedstawi dowód na 
istnienie ważnych powodów osobistych 
uzasadniających przedłużenie okresu 
ważności lub okresu pobytu. Za takie 
przedłużenie pobiera się opłatę w wysokości 
30 EUR. 
 

T  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; 

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. 

Przepis wskazuje przesłanki 
przedłużenia cudzoziemcowi 
przebywającemu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej okresu 
ważności wydanej wizy krajowej 
lub okresu pobytu objętego tą 
wizą.  
W ust. 1 doprecyzowano 
przesłankę zawartą w pkt 1 
poprzez wskazanie, że ważny 
interes zawodowy lub osobisty 
cudzoziemca albo względy 
humanitarne przemawiające za 
przedłużeniem okresu ważności 
wydanej wizy krajowej lub okresu 
pobytu objętego tą wizą muszą 
uniemożliwiać cudzoziemcowi 
opuszczenie tego terytorium przed 
upływem terminu ważności wizy 
lub przez końcem objętego wizą 
dozwolonego okresu pobytu. 
W pkt 2 ust. 1 odnosząc się do 
zdarzeń, które są przyczyną 
ubiegania się o przedłużenie wizy, 
wskazano, że wystąpiły one 
niezależnie od woli cudzoziemca i 
nie były możliwe do przewidzenia 
w dniu składania wniosku o 
wydanie wizy krajowej. 
Z kolei w pkt 4 ust. 1 
zrezygnowano z dotychczasowego 
odesłania do przepisów 
określających okoliczności, z 
powodu których odmawia się 
wydania wizy krajowej, stosując 
opisowe wskazanie tej przesłanki 
w celu uzyskania większej 
przejrzystości. 
Ust. 3 przewiduje, że gdy 
cudzoziemiec przebywa w 
szpitalu, a jego stan zdrowia 
wyklucza możliwość opuszczenia 
terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, wówczas przedłuża się 
okres ważności wydanej wizy 
krajowej lub okres pobytu objęty 
tą wizą do dnia, w którym stan 
jego zdrowia pozwoli na 
opuszczenie terytorium Polski. 
J d ś i 4
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31. art. 15 ust. 1, 3, 5 
i 6 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Artykuł 15  
1. Osoby ubiegające się o wizę jednolitą 
uprawniającą do jedno- lub dwukrotnego 
wjazdu wykazują, że posiadają odpowiednie, 
ważne podróżne ubezpieczenie medyczne 
pokrywające wszelkie wydatki, które podczas 
ich pobytu(-ów) na terytorium państw 
członkowskich mogą wyniknąć w związku z 
koniecznością powrotu z powodów 
medycznych, potrzebą pilnej pomocy 
medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub 
ze śmiercią.  
3. Ubezpieczenie musi być ważne na całym 
terytorium państw członkowskich i 
obejmować całkowity okres planowanego 
pobytu lub tranzytu danej osoby. Minimalna 
kwota ubezpieczenia wynosi 30 000 EUR. 
Jeżeli wydana zostaje wiza o ograniczonej 
ważności terytorialnej, obejmująca terytorium 
co najmniej dwóch państw członkowskich, 
ubezpieczenie musi być ważne przynajmniej 
w państwach członkowskich, których dotyczy 
wiza.  
5. Podczas oceny, czy ubezpieczenie jest 
odpowiednie, konsulaty ustalają, czy w 
danym państwie członkowskim można 
dochodzić roszczeń wobec danego 
towarzystwa ubezpieczeniowego.  
6. Wymóg dotyczący posiadania 
ubezpieczenia można uznać za spełniony w 
przypadkach gdy ustalono, że osoba 
ubiegająca się o wizę posiada odpowiednie 
ubezpieczenie w związku ze swoją sytuacją 
zawodową. Zwolnienie z obowiązku 
przedstawiania dowodu posiadania 
podróżnego ubezpieczenia medycznego może 
dotyczyć konkretnych grup zawodowych – 
takich jak marynarze – objętych już 
podróżnym ubezpieczeniem medycznym w 
związku z wykonywanym zawodem.  

T  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 zawarcie umowy 
podróżnego ubezpieczenia 
medycznego o minimalnej kwocie 
ubezpieczenia w wysokości 30 000 

Uregulowanie odnosi się do 
pobytu cudzoziemca w Polsce na 
podstawie wizy Schengen lub na 
podstawie wizy krajowej i nakłada 
na cudzoziemca, który zamierza 
przedłużyć pobyt na podstawie 
wizy, obowiązek złożenia wniosku 
o przedłużenie wizy, wskazując 
przy tym termin wykonania tego 
obowiązku. Powyższe 
uregulowanie wprowadzi jeden 
termin do złożenia wniosku o 
przedłużenie wizy i zastąpi 
dotychczas obowiązujące 
regulacje prawne przewidujące 
dwa terminy, tzn. termin do 
złożenia wniosku o przedłużenie 
wizy jednolitej – 7 dni oraz termin 
do złożenia wniosku o 
przedłużenie wizy krajowej – 14 
dni. 
Jednocześnie przewidziano 
również odstępstwa od obowiązku 
zachowania terminu do złożenia 
wniosku o przedłużenie wizy 
Schengen lub wizy krajowej, tj. w 
przypadku, o którym mowa w art. 
33 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) Nr 810/2009, tzn. gdy 
posiadacz wizy wykaże, że na 
skutek  siły wyższej lub ze 
względów humanitarnych nie jest 
możliwe opuszczenie przez niego 
terytorium państw członkowskich 
(w tym przypadku Polski) przed 
upływem terminu ważności wizy 
lub przed końcem objętego wizą 
okresu pobytu lub gdy 
cudzoziemiec przebywa w 
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 art. 33 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 33 
1. Okres ważności wydanej wizy lub długość 
pobytu objętego tą wizą przedłuża się, jeżeli 
właściwy organ państwa członkowskiego 
uzna, że posiadacz wizy wykazał, iż na skutek 
siły wyższej lub ze względów humanitarnych 
nie jest możliwe opuszczenie przez niego 
terytorium państw członkowskich przed 
upływem terminu ważności wizy lub przed 
końcem objętego wizą dozwolonego okresu 
pobytu. Takiego przedłużenia dokonuje się 
bezpłatnie. 
2. Okres ważności wydanej wizy lub długość 
pobytu objętego tą wizą można przedłużyć, 
jeżeli posiadacz wizy przedstawi dowód na 
istnienie ważnych powodów osobistych 
uzasadniających przedłużenie okresu 
ważności lub okresu pobytu. Za takie 
przedłużenie pobiera się opłatę w wysokości 
30 EUR. 
3. Ważność terytorialna przedłużonej wizy 
pozostaje taka sama jak w przypadku wizy 
pierwotnej, chyba że organ dokonujący 
przedłużenia postanowi inaczej. 
4. Organem właściwym do przedłużenia 
ważności wizy jest organ państwa 
członkowskiego, na którego terytorium 
znajduje się dany obywatel państwa trzeciego 
w chwili wystąpienia o to przedłużenie. 
5. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
organy właściwe w sprawach przedłużenia 
okresu ważności wizy. 
6. Do przedłużenia wizy używa się naklejki 
wizowej. 
7. Informacje na temat przedłużonej wizy 
wprowadza się do systemu VIS zgodnie z art. 
14 rozporządzenia w sprawie VIS. 

T  euro, ważnej przez okres planowanego 
pobytu cudzoziemca na terytorium 
Rzeczpospolitej 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 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 warunki, o których mowa 
w art. 32 ust. 3. 

szpitalu. Wówczas wniosek może 
być złożony w ostatnim dniu 
okresu pobytu oznaczonego w 
posiadanej wizie Schengen lub 
wizie krajowej. 
Ponadto przepis określa w ust. 3 
zakres danych, które powinien 
zawierać wniosek cudzoziemca 
ubiegającego się o przedłużenie 
wizy oraz wskazuje dokumenty 
składane razem z wnioskiem. 
Przepis odpowiada regulacjom 
przyjętym wobec wizy Schengen 
w art. 33 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) Nr 810/2009. 
W ust. 3 w pkt 3 wśród 
dokumentów, które składa 
cudzoziemiec ubiegający się o 
przedłużenie wizy krajowej 
wskazano dokumenty 
potwierdzające posiadanie 
ubezpieczenia zdrowotnego w 
rozumieniu przepisów o 
świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków 
publicznych lub zawarcie umowy 
podróżnego ubezpieczenia 
medycznego o minimalnej kwocie 
ubezpieczenia w wysokości 
30 000 euro, ważnej przez okres 
planowanego pobytu cudzoziemca 
na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, pokrywającego wszelkie 
wydatki, które mogą wyniknąć 
podczas pobytu na tym terytorium 
w związku z koniecznością 
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      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. Powyższe 
nawiązuje do art. 15 ust. 1 i 3 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) Nr 
810/2009 – w przypadku 
przedłużenia wizy krajowej. 
W ust. 4 przewidziano, że 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. 
Powyższe rozwiązanie odpowiada 
art. 15 ust. 5 i 6 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) Nr 810/2009. 
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32. art. 33 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 33 
1. Okres ważności wydanej wizy lub długość 
pobytu objętego tą wizą przedłuża się, jeżeli 
właściwy organ państwa członkowskiego 
uzna, że posiadacz wizy wykazał, iż na skutek 
siły wyższej lub ze względów humanitarnych 
nie jest możliwe opuszczenie przez niego 
terytorium państw członkowskich przed 
upływem terminu ważności wizy lub przed 
końcem objętego wizą dozwolonego okresu 
pobytu. Takiego przedłużenia dokonuje się 
bezpłatnie. 
2. Okres ważności wydanej wizy lub długość 
pobytu objętego tą wizą można przedłużyć, 
jeżeli posiadacz wizy przedstawi dowód na 
istnienie ważnych powodów osobistych 
uzasadniających przedłużenie okresu 
ważności lub okresu pobytu. Za takie 
przedłużenie pobiera się opłatę w wysokości 
30 EUR. 
3. Ważność terytorialna przedłużonej wizy 
pozostaje taka sama jak w przypadku wizy 
pierwotnej, chyba że organ dokonujący 
przedłużenia postanowi inaczej. 
4. Organem właściwym do przedłużenia 
ważności wizy jest organ państwa 
członkowskiego, na którego terytorium 
znajduje się dany obywatel państwa trzeciego 
w chwili wystąpienia o to przedłużenie. 
5. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji 
organy właściwe w sprawach przedłużenia 
okresu ważności wizy. 
6. Do przedłużenia wizy używa się naklejki 
wizowej. 
7. Informacje na temat przedłużonej wizy 
wprowadza się do systemu VIS zgodnie z art. 
14 rozporządzenia w sprawie VIS. 
 

T  Art. 43. 1. Wniosek o przedłużenie wizy 
Schengen lub wizy krajowej złożony po 
terminie, z wyłączeniem przypadków, w 
których obowiązku zachowania terminu do 
złożenia wniosku nie stosuje się, oraz 
wniosek o przedłużenie wizy krajowej, o 
której mowa 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, 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 postępowania w sprawie 
przedłużenia wizy Schengen lub wizy 
krajowej na wniosek strony. 

Z ust. 1 wynika, że wniosek o 
przedłużenie wizy złożony po 
terminie oraz wniosek o 
przedłużenie wizy krajowej 
wydanej na okres postępowania w 
sprawie udzielenia zezwolenia na 
zamieszkanie na czas oznaczony, 
na osiedlenie się lub na pobyt 
rezydenta długoterminowego WE, 
pozostawia się bez rozpoznania. Z 
powyższego uregulowania 
wyłączone są przypadki, w 
których obowiązku zachowania 
terminu do złożenia wniosku nie 
stosuje się, tj. opisanych w art. 42 
ust. 2. 
Ust. 2 przewiduje, że 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. 
W ust. 3 przyjęto, że jeżeli termin 
do złożenia wniosku został 
zachowany i wniosek nie zawiera 
braków formalnych lub braki 
formalne zostały uzupełnione, 
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, zaś w ust. 4 
wskazano, że regulacja powyższa 
nie ma zastosowania w razie 
zawieszenia postępowania w 
sprawie przedłużenia wizy 
Schengen lub wizy krajowej na 
wniosek strony. 
Proponowana zmiana ma na celu 
usprawnienie prowadzonych 
postępowań administracyjnych w 
sprawie przedłużania wiz oraz 
odciążenie wojewodów. 
Obowiązujące obecnie przepisy 
przewidują, iż wojewoda na czas 

i i
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33. art. 33 ust. 4 i 6 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 33 
4. Organem właściwym do przedłużenia 
ważności wizy jest organ państwa 
członkowskiego, na którego terytorium 
znajduje się dany obywatel państwa trzeciego 
w chwili wystąpienia o to przedłużenie. 
6. Do przedłużenia wizy używa się naklejki 
wizowej. 
 

T  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. 

Przepis określa organ właściwy do 
przedłużenia wizy Schengen lub 
wizy krajowej. Przewiduje 
również, że rozstrzygnięcie w 
sprawie przedłużenia wizy 
następuje w drodze decyzji, a 
przedłużoną wizę zamieszcza się 
w dokumencie podróży w formie 
naklejki wizowej. 
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34. art. 9 ust. 1 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 9 
1. Wniosek należy złożyć nie wcześniej niż 
trzy miesiące przed rozpoczęciem planowanej 
wizyty. Posiadacze wizy wielokrotnego 
wjazdu mogą złożyć wniosek przed datą, z 
którą wygasa wiza ważna przez okres 
przynajmniej sześciu miesięcy. 
 

T  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. 
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. 

Uregulowanie odnosi się do 
sytuacji, gdy cudzoziemiec jest 
obowiązany opuścić terytorium 
Polski. 
Ust. 1 ustala zasadę, że 
cudzoziemiec jest obowiązany 
opuścić terytorium Polski 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. 
Ust. 2 dotyczy cudzoziemca 
przebywającego na terytorium 
Polski 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. 
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35. art. 22 ust. 1 i 2 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 22 
1. Państwo członkowskie może wymagać, by 
organy centralne innych państw 
członkowskich zasięgały opinii jego organów 
centralnych przy rozpatrywaniu wniosków 
złożonych przez obywateli niektórych państw 
trzecich lub obywateli tych państw należących 
do szczególnych kategorii. Zasięganie opinii 
nie ma zastosowania do wniosków o wizę 
lotniskową. 
2. Organy centralne, do których zwrócono się 
o opinię, odpowiadają w terminie siedmiu dni 
kalendarzowych od dnia, w którym zwrócono 
się do nich o opinię. Brak odpowiedzi w tym 
terminie oznacza, że nie ma podstaw do tego, 
by sprzeciwiać się wydaniu wizy. 
 

T 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. 

Regulacja odnosi się do 
konsultacji możliwości wyrażenia 
zgody na wydanie wizy Schengen 
przez organ wizowy innego 
państwa obszaru Schengen. 
Przepis przewiduje, że organem 
właściwym do wyrażania zgody na 
wydanie wizy Schengen przez 
organ innego państwa obszaru 
Schengen jest Szef Urzędu do 
Spraw Cudzoziemców działający 
jako centralny organ wizowy. 
Konsultuje on możliwość 
wyrażenia zgody na wydanie wizy 
Schengen przez organ innego 
państwa obszaru Schengen z 
organami wskazanymi w art. 33 
ust. 2. 

36. art. 25 ust. 4  
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 25 
4. Jeżeli w przypadkach opisanych w ust. 1 lit. 
a) wydano wizę o ograniczonej ważności 
terytorialnej, organy centralne państwa 
członkowskiego wydającego wizę 
niezwłocznie przekazują odnośne informacje 
organom centralnym innych państw 
członkowskich z zastosowaniem procedury, o 
której mowa w art. 16 ust. 3 rozporządzenia w 
sprawie VIS. 
 

T 

 

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 

d k i d i i i d i

Regulacja określa organy 
właściwe do informowania 
organów innych państw obszaru 
Schengen o wydaniu wizy 
Schengen o ograniczonej ważności 
terytorialnej w przypadkach, o 
których mowa w art. 25 ust. 4 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) Nr 
810/2009 oraz o wydaniu wizy 
Schengen w przypadku, o którym 
mowa w art. 31 ust. 1 

d i l
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 art. 31 ust. 1 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 
 

Art. 31 
1. Państwo członkowskie może wymagać, by 
jego organy centralne były informowane o 
wizach, z wyjątkiem wiz lotniskowych 
wydanych przez konsulaty innych państw 
członkowskich obywatelom określonych 
państw trzecich lub obywatelom tych państw 
należącym do szczególnych kategorii. 

 Kodeksu Wizowego, w odniesieniu do wiz 
wydawanych na granicy Schengen; 

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 pkt 1 i 2 
przekazują informacje o wydaniu wizy 
Schengen za pośrednictwem Szefa Urzędu do 
Spraw Cudzoziemców. 

rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) Nr 
810/2009. 
Ust. 3 dotyczy cudzoziemca 
przebywającego na terytorium 
Polski w ruchu bezwizowym na 
podstawie umowy 
międzynarodowej o zniesieniu 
obowiązku wizowego lub w 
związku z jednostronnym 
zniesieniem przez Rzeczpospolitą 
Polską obowiązku wizowego, zaś 
ust. 4 określa sposób obliczania 
terminu do opuszczenia terytorium 
Polski, gdy 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. 

37. art. 25 ust. 4 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 25 
4. Jeżeli w przypadkach opisanych w ust. 1 lit. 
a) wydano wizę o ograniczonej ważności 
terytorialnej, organy centralne państwa 
członkowskiego wydającego wizę 
niezwłocznie przekazują odnośne informacje 
organom centralnym innych państw 
członkowskich z zastosowaniem procedury, o 
której mowa w art. 16 ust. 3 rozporządzenia w 
sprawie VIS. 
 

T 

 

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 

Przepis wskazuje organy właściwe 
do gromadzenia informacji o 
wizach Schengen wydanych przez 
konsulów innych państw obszaru 
Schengen oraz o wizach z 
ograniczoną ważnością 
terytorialną wydanych przez 
organy tych państw, a także 
polskie organy, którym w dalszej 
kolejności przekazywane są 
informacje o wizach Schengen 
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 art. 31 ust. 1 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 31 
1. Państwo członkowskie może wymagać, by 
jego organy centralne były informowane o 
wizach, z wyjątkiem wiz lotniskowych 
wydanych przez konsulaty innych państw 
członkowskich obywatelom określonych 
państw trzecich lub obywatelom tych państw 
należącym do szczególnych kategorii. 

T  Granicznej; 
2) Komendantowi Głównemu Policji; 
3) Szefowi Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego; 
4) Szefowi Agencji Wywiadu; 
5) ministrowi właściwemu do spraw 

zagranicznych. 

wydanych przez  konsulów innych 
państw obszaru Schengen. 

    art. 1 pkt 
9 

Art. 48a-48h  
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38. art. 34 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 34 
Unieważnienie i cofnięcie wizy 
1. Wizę unieważnia się, jeżeli okaże się, że w 
chwili wydawania wizy warunki uprawniające 
do jej otrzymania nie były spełnione, 
zwłaszcza jeżeli istnieją poważne powody, by 
przypuszczać, że wizę uzyskano w sposób 
nieuczciwy. Wizę unieważnia zasadniczo 
właściwy organ państwa członkowskiego, 
które ją wydało. Wizę może unieważnić 
właściwy organ innego państwa 
członkowskiego; o unieważnieniu tym jest 
informowany organ państwa członkowskiego, 
które wydało wizę. 
2. Wiza jest cofana, jeżeli okaże się, że 
warunki uprawniające do jej otrzymania nie 
są już spełniane. Wizę cofa zasadniczo 
właściwy organ państwa członkowskiego, 
które ją wydało. Wizę może cofnąć właściwy 
organ innego państwa członkowskiego; o 
cofnięciu tym jest informowany organ 
państwa członkowskiego, które wydało wizę. 
3. Wizę można cofnąć na wniosek posiadacza 
wizy. Właściwy organ państwa 
członkowskiego, które wydało wizę, jest 
informowany o cofnięciu wizy. 
4. Nieprzedstawienie przez posiadacza wizy 
na granicy co najmniej jednego dokumentu 
uzupełniającego, o którym mowa w art. 14 
ust. 3, nie prowadzi automatycznie do 
unieważnienia lub cofnięcia wizy. 
5. W przypadku unieważnienia lub cofnięcia 
wizy opatruje się ją stemplem 
"UNIEWAŻNIONO" lub "COFNIĘTO", a 
optycznie zmienny element naklejki wizowej, 
element zabezpieczający zwany "efektem 
obrazu ukrytego" oraz napis "wiza" 
unieważnia się przekreśleniem. 
6. Decyzję w sprawie unieważnienia lub 
cofnięcia wizy oraz powody takiej decyzji 
przedstawia się osobie ubiegającej się o wizę 
na standardowym formularzu określonym w 
załączniku VI. 
7. Posiadaczowi wizy, która została 
unieważniona lub cofnięta, przysługuje prawo 
do odwołania się od odnośnej decyzji, chyba 
że wiza została cofnięta na jego wniosek 
zgodnie z ust. 3. Postępowanie odwoławcze 
prowadzone jest przeciwko państwu 
ł k ki k ó dj ł d j

T  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. 

Dodawany przepis reguluje 
kwestie unieważniania oraz 
cofania wizy krajowej. 
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39. art. 34 ust. 7 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 34 
7. Posiadaczowi wizy, która została 
unieważniona lub cofnięta, przysługuje prawo 
do odwołania się od odnośnej decyzji, chyba 
że wiza została cofnięta na jego wniosek 
zgodnie z ust. 3. Postępowanie odwoławcze 
prowadzone jest przeciwko państwu 
członkowskiemu, które podjęło decyzję w 
sprawie unieważnienia lub cofnięcia wizy, 
zgodnie z prawem krajowym tego państwa 
członkowskiego. Państwa członkowskie 
udzielają osobom ubiegającym się o wizę 
informacji dotyczących trybu postępowania w 
przypadku odwołania, jak określono w 
załączniku VI. 
 

T  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. 

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 
cudzoziemca. 
 

Przepis określa organy właściwe 
do wydania decyzji o 
unieważnieniu lub cofnięciu wizy 
oraz tryb odwoławczy od decyzji o 
unieważnieniu lub cofnięciu wizy 
wydanej przez konsula oraz przez 
komendanta placówki Straży 
Granicznej lub komendanta 
oddziału Straży Granicznej. 
W ust. 4 określono, że decyzji o 
unieważnieniu lub cofnięciu wizy 
Schengen lub wizy krajowej 
nadaje się rygor natychmiastowej 
wykonalności. Oznacza, że to, że 
cudzoziemiec, któremu 
unieważniono lub cofnięto wizę 
będzie zobowiązany do 
natychmiastowego opuszczenia 
terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, co jest zasadne z uwagi 
na fakt, że zgodnie z art. 48 a ust. 
1 wiza będzie unieważniana, jeżeli 
w chwili jej wydawania 
zachodziły okoliczności 
uzasadniające odmowę jej 
wydania, czyli może to być fakt 
figurowania danych cudzoziemca 
w wykazie cudzoziemców, 
których pobyt na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej jest 
niepożądany, jak też gdy wjazd 
lub pobyt cudzoziemca na 
terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej może stanowić zagrożenie 
dla obronności państwa lub 
ochrony bezpieczeństwa i 
porządku publicznego lub 
naruszać interes Rzeczypospolitej 
Polskiej (art. 30 pkt 1 i 4). 
W ust. 5 przewidziano, że wydanie 
decyzji o  unieważnieniu lub 
cofnięciu wizy Schengen lub wizy 
krajowej odnotowuje się w 
dokumencie podróży 
cudzoziemca. 
Uregulowania uwzględniają 
rozwiązania wynikające z art. 34 
ust. 7 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) Nr 
810/2009 d i i i d i
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40. art. 34 ust. 5 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 34 
5. W przypadku unieważnienia lub cofnięcia 
wizy opatruje się ją stemplem 
"UNIEWAŻNIONO" lub "COFNIĘTO", a 
optycznie zmienny element naklejki wizowej, 
element zabezpieczający zwany "efektem 
obrazu ukrytego" oraz napis "wiza" 
unieważnia się przekreśleniem. 

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

W przepisie przewidziano, że do 
unieważnienia lub cofnięcia wizy 
krajowej stosuje się odpowiednio 
przepis art. 34 ust. 5 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) Nr 
810/2009, który określa wymogi 
techniczne odnośnie postępowania 
z wizą w przypadku jej 
unieważnienia lub cofnięcia. 

41. art. 34 ust. 1 i 3 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 34 
1. Wizę unieważnia się, jeżeli okaże się, że w 
chwili wydawania wizy warunki uprawniające 
do jej otrzymania nie były spełnione, 
zwłaszcza jeżeli istnieją poważne powody, by 
przypuszczać, że wizę uzyskano w sposób 
nieuczciwy. Wizę unieważnia zasadniczo 
właściwy organ państwa członkowskiego, 
które ją wydało. Wizę może unieważnić 
właściwy organ innego państwa 
członkowskiego; o unieważnieniu tym jest 
informowany organ państwa członkowskiego, 
które wydało wizę. 
3. Wizę można cofnąć na wniosek posiadacza 
wizy. Właściwy organ państwa 
członkowskiego, które wydało wizę, jest 
informowany o cofnięciu wizy. 

T 

 

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

Przepis nakłada na organ, który 
unieważnił lub cofnął wizę 
Schengen wydaną przez inne 
państwo obszaru Schengen, 
obowiązek poinformowania o tym 
właściwego organu państwa, które 
wydało wizę. 
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42. art. 34 ust. 1 i 3 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 34 
1. Wizę unieważnia się, jeżeli okaże się, że w 
chwili wydawania wizy warunki uprawniające 
do jej otrzymania nie były spełnione, 
zwłaszcza jeżeli istnieją poważne powody, by 
przypuszczać, że wizę uzyskano w sposób 
nieuczciwy. Wizę unieważnia zasadniczo 
właściwy organ państwa członkowskiego, 
które ją wydało. Wizę może unieważnić 
właściwy organ innego państwa 
członkowskiego; o unieważnieniu tym jest 
informowany organ państwa członkowskiego, 
które wydało wizę. 
3. Wizę można cofnąć na wniosek posiadacza 
wizy. Właściwy organ państwa 
członkowskiego, które wydało wizę, jest 
informowany o cofnięciu wizy. 

T  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. 

Przepis określa organy właściwe 
do gromadzenia informacji o 
wizach Schengen, które zostały 
wydane przez polskie organy, a 
następnie unieważnionych lub 
cofniętych przez organy innych 
państw obszaru Schengen. 
Uregulowanie wprowadzono w 
związku z przewidzianym w art. 
34 ust. 1 i 3 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) Nr 810/2009 obowiązkiem 
informowania organu państwa 
członkowskiego, które wydało 
wizę, o unieważnieniu lub 
cofnięciu tej wizy przez inne 
państwo członkowskie. 
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43. art. 1 ust. 1 i 2 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 1 
1. Niniejsze rozporządzenie określa tryb i 
warunki wydawania wiz na tranzyt przez 
terytorium państw członkowskich lub 
planowany pobyt na terytorium państw 
członkowskich nieprzekraczający trzech 
miesięcy w dowolnym sześciomiesięcznym 
okresie. 
2. Przepisy niniejszego rozporządzenia mają 
zastosowanie do wszystkich obywateli państw 
trzecich, którzy, 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 [17], muszą posiadać wizę podczas 
przekraczania zewnętrznych granic państw 
członkowskich, bez uszczerbku dla: 
a) prawa do swobodnego przemieszczania się, 
z którego korzystają obywatele państw 
trzecich będący członkami rodzin obywateli 
Unii; 
b) równorzędnych praw obywateli państw 
trzecich i członków ich rodzin, którzy w 
ramach porozumień pomiędzy Wspólnotą i jej 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a 
tymi państwami trzecimi, z drugiej, korzystają 
z prawa do swobodnego przemieszczania się 
tożsamego z prawem przysługującym 
obywatelom Unii i członkom ich rodzin. 
 

T  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. 

Dotychczas upoważnienie to było 
zawarte w art. 46 ustawy i 
dotyczyło także określenia 
oznaczenia wiz wydawanych ww. 
osobom. Obecnie przepis ten 
będzie stanowił upoważnienie dla 
ministra właściwego do spraw 
zagranicznych do określenia, w 
drodze rozporządzenia, 
dokumentów potwierdzających 
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, wzorów ww. 
dokumentów oracz oznaczenia wiz 
wydawanych ww. osobom. 
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44. art. 1 ust. 1 i 2 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 1 
1. Niniejsze rozporządzenie określa tryb i 
warunki wydawania wiz na tranzyt przez 
terytorium państw członkowskich lub 
planowany pobyt na terytorium państw 
członkowskich nieprzekraczający trzech 
miesięcy w dowolnym sześciomiesięcznym 
okresie. 
2. Przepisy niniejszego rozporządzenia mają 
zastosowanie do wszystkich obywateli państw 
trzecich, którzy, 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 [17], muszą posiadać wizę podczas 
przekraczania zewnętrznych granic państw 
członkowskich, bez uszczerbku dla: 
a) prawa do swobodnego przemieszczania się, 
z którego korzystają obywatele państw 
trzecich będący członkami rodzin obywateli 
Unii; 
b) równorzędnych praw obywateli państw 
trzecich i członków ich rodzin, którzy w 
ramach porozumień pomiędzy Wspólnotą i jej 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a 
tymi państwami trzecimi, z drugiej, korzystają 
z prawa do swobodnego przemieszczania się 
tożsamego z prawem przysługującym 
obywatelom Unii i członkom ich rodzin. 
 

T  Art. 48g. 1. Minister właściwy do spraw 
wewnętrznych w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw zagranicznych określi, 
w drodze rozporządzenia: 
1) oznaczenie wiz Schengen lub wiz 

krajowych, z wyłączeniem tranzytowej 
wizy lotniskowej, o której mowa w art. 2 
pkt 5 Wspólnotowego Kodeksu 
Wizowego, 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 danych z  wniosku 
o wydanie wizy: 
a) przez konsula w przypadkach, o 

których mowa w art. 33 ust. 1, art. 34 
ust. 1, art. 47 ust. 2, 

b) przez Komendanta Głównego Straży 
Granicznej i ministra właściwego do 
spraw zagranicznych w przypadku, o 
którym mowa w art. 47 ust. 2, 

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

8) sposób unieważniania naklejki wizowej 
wizy krajowej, w przypadku, o którym 

40 2

Brzmienie upoważnienia dla 
ministra właściwego do spraw 
wewnętrznych w porozumieniu z 
ministrem właściwym do spraw 
zagranicznych uwzględnia zmiany 
wprowadzone projektem ustawy w 
przepisach ustawy z dnia 13 
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 
dotyczących wiz. 
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45. art. 1 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 1 
1. Niniejsze rozporządzenie określa tryb i 
warunki wydawania wiz na tranzyt przez 
terytorium państw członkowskich lub 
planowany pobyt na terytorium państw 
członkowskich nieprzekraczający trzech 
miesięcy w dowolnym sześciomiesięcznym 
okresie. 
2. Przepisy niniejszego rozporządzenia mają 
zastosowanie do wszystkich obywateli państw 
trzecich, którzy, 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 [17], muszą posiadać wizę podczas 
przekraczania zewnętrznych granic państw 
członkowskich, bez uszczerbku dla: 
a) prawa do swobodnego przemieszczania się, 
z którego korzystają obywatele państw 
trzecich będący członkami rodzin obywateli 
Unii; 
b) równorzędnych praw obywateli państw 
trzecich i członków ich rodzin, którzy w 
ramach porozumień pomiędzy Wspólnotą i jej 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a 
tymi państwami trzecimi, z drugiej, korzystają 
z prawa do swobodnego przemieszczania się 
tożsamego z prawem przysługującym 
obywatelom Unii i członkom ich rodzin. 
3. Niniejsze rozporządzenie wymienia także 
państwa trzecie, których obywatele muszą 
posiadać wizę lotniskową w drodze wyjątku 
od zasady swobodnego tranzytu określonej w 
załączniku 9 do konwencji z Chicago o 
międzynarodowym lotnictwie cywilnym, oraz 
określa tryb i warunki wydawania wiz 
uprawniających do tranzytu przez 
międzynarodową strefę tranzytową portów 
lotniczych państw członkowskich. 

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

W regulacji przewidziano, że w 
zakresie nieuregulowanym 
przepisami rozdziału dotyczącego 
wiz stosuje się przepisy 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) Nr 
810/2009. 

46. art. 2 pkt 2-5 
rozporządzenia 
(WE) nr

Art. 2 
Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje 
się następujące definicje:

T art. 1 pkt 
10 

Art. 53 ust. 6 pkt 1 - przebywającego na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 
podstawie zezwolenia na zamieszkanie na

Przepis określa przesłanki 
udzielenia cudzoziemcowi 
zezwolenia na zamieszkanie na
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(WE) nr 
810/2009 
 
 

się następujące definicje: 
2) "wiza" oznacza zezwolenie wydawane 
przez państwo członkowskie na: 
a) tranzyt przez terytorium państw 
członkowskich lub planowany pobyt na 
terytorium państw członkowskich 
nieprzekraczający trzech miesięcy w 
dowolnym sześciomiesięcznym okresie, 
licząc od dnia pierwszego wjazdu na 
terytorium państw członkowskich; 
b) tranzyt przez międzynarodową strefę 
tranzytową portów lotniczych państw 
członkowskich; 
3) "wiza jednolita" oznacza wizę ważną na 
całym terytorium państw członkowskich; 
4) "wiza o ograniczonej ważności 
terytorialnej" oznacza wizę ważną na 
terytorium jednego lub kilku, lecz nie 
wszystkich, państw członkowskich; 
5) "tranzytowa wiza lotniskowa" oznacza 
wizę uprawniającą do tranzytu przez 
międzynarodową strefę tranzytową jednego 
lub kilku portów lotniczych państw 
członkowskich; 
 

podstawie zezwolenia na zamieszkanie na 
czas oznaczony, o którym mowa w art. 53a 
ust. 2, posiadającego wizę Schengen 
upoważniającą 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; 
 

zezwolenia na zamieszkanie na 
czas oznaczony. Zmiana w ust. 6 
pkt 1 została wprowadzona w 
związku z przyjęciem w projekcie 
ustawy nowego podziału na typy 
wiz, tzn. wizy Schengen 
(dotychczas wizy jednolite) i wizy 
krajowe. Polega ona na 
zastąpieniu pojęcia „wiza 
jednolita” pojęciem „wiza 
Schengen” oraz wskazaniu 
odesłania do właściwego przepisu 
określającego cel, w jakim jest 
wydawana wiza. 

47. art. 2 pkt 2-5 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 2 
Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje 
się następujące definicje: 
2) "wiza" oznacza zezwolenie wydawane 
przez państwo członkowskie na: 
a) tranzyt przez terytorium państw 
członkowskich lub planowany pobyt na 
terytorium państw członkowskich 
nieprzekraczający trzech miesięcy w 
dowolnym sześciomiesięcznym okresie, 
licząc od dnia pierwszego wjazdu na 
terytorium państw członkowskich; 
b) tranzyt przez międzynarodową strefę 
tranzytową portów lotniczych państw 
członkowskich; 
3) "wiza jednolita" oznacza wizę ważną na 
całym terytorium państw członkowskich; 

T art. 1 pkt 
12 lit. a 

Art. 61 ust. 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.”, 

Zmiany zostały wprowadzone w 
związku z przyjęciem w projekcie 
ustawy nowego podziału na typy 
wiz, tzn. wizy Schengen 
(dotychczas wizy jednolite) i wizy 
krajowe. Pojęcia „wiza jednolita” 
zastąpiono pojęciem „wiza 
Schengen” oraz wskazano 
odesłania do właściwego przepisu 
określającego cel, w jakim jest 
wydawana wiza. 
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  4) "wiza o ograniczonej ważności 
terytorialnej" oznacza wizę ważną na 
terytorium jednego lub kilku, lecz nie 
wszystkich, państw członkowskich; 
5) "tranzytowa wiza lotniskowa" oznacza 
wizę uprawniającą do tranzytu przez 
międzynarodową strefę tranzytową jednego 
lub kilku portów lotniczych państw 
członkowskich; 
 

T art. 1 
pkt. 12 

lit. b 

Art. 61 ust. 1a pkt 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,”; 
 

 

T art. 1 pkt 
13 lit. a 

Art. 65 ust. 2 pkt 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;”, 
 

48. art. 2 pkt 2-5 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 2 
Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje 
się następujące definicje: 
2) "wiza" oznacza zezwolenie wydawane 
przez państwo członkowskie na: 
a) tranzyt przez terytorium państw 
członkowskich lub planowany pobyt na 
terytorium państw członkowskich 
nieprzekraczający trzech miesięcy w 
dowolnym sześciomiesięcznym okresie, 
licząc od dnia pierwszego wjazdu na 
terytorium państw członkowskich; 
b) tranzyt przez międzynarodową strefę 
tranzytową portów lotniczych państw 
członkowskich; 
3) "wiza jednolita" oznacza wizę ważną na 
całym terytorium państw członkowskich; 
4) "wiza o ograniczonej ważności 
terytorialnej" oznacza wizę ważną na 
terytorium jednego lub kilku, lecz nie 
wszystkich, państw członkowskich; 
5) "tranzytowa wiza lotniskowa" oznacza 
wizę uprawniającą do tranzytu przez 
międzynarodową strefę tranzytową jednego 
lub kilku portów lotniczych państw 
członkowskich; 
 

T art. 1 pkt 
13 lit. b 

Art. 65 ust. 4 pkt 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;”; 
 

Zmiana brzmienia dotyczy 
zastąpienia przewidzianego w 
uregulowaniach terminu „wiza 
jednolita” pojęciem „wiza 
Schengen”, a także wskazania 
odesłania do właściwego przepisu 
określającego cel, w jakim jest 
wydawana wiza. 

49. art. 2 pkt 2-5 
rozporządzenia 
(WE) nr 

Art. 2 
Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje 
się następujące definicje: 

T art. 1 pkt 
14 

Art. 71a ust. 2 pkt 1 lit. b - na podstawie wizy 
Schengen upoważniającej tylko do wjazdu i 
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Dostosowanie do przyjętej w 
projektowanej ustawie 
terminologii i zastąpieniu pojęcia 



49 
 

810/2009 2) "wiza" oznacza zezwolenie wydawane 
przez państwo członkowskie na: 
a) tranzyt przez terytorium państw 
członkowskich lub planowany pobyt na 
terytorium państw członkowskich 
nieprzekraczający trzech miesięcy w 
dowolnym sześciomiesięcznym okresie, 
licząc od dnia pierwszego wjazdu na 
terytorium państw członkowskich; 
b) tranzyt przez międzynarodową strefę 
tranzytową portów lotniczych państw 
członkowskich; 
3) "wiza jednolita" oznacza wizę ważną na 
całym terytorium państw członkowskich; 
4) "wiza o ograniczonej ważności 
terytorialnej" oznacza wizę ważną na 
terytorium jednego lub kilku, lecz nie 
wszystkich, państw członkowskich; 
5) "tranzytowa wiza lotniskowa" oznacza 
wizę uprawniającą do tranzytu przez 
międzynarodową strefę tranzytową jednego 
lub kilku portów lotniczych państw 
członkowskich; 

Polskiej w celu, o którym mowa w art. 26 ust. 
1 pkt 26, 

„wiza jednolita” pojęciem „wiza 
Schengen”, a także wskazaniu 
odesłania do właściwego przepisu 
określającego cel, w jakim jest 
wydawana wiza. 
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50. 
 

art. 19 ust. 1 
rozporządzenia 
(WE) nr 
767/2008 

Art. 19 
1. Wyłącznie w celu weryfikacji tożsamości 
posiadacza wizy lub autentyczności wizy lub 
w celu sprawdzenia, czy warunki wjazdu, 
pobytu lub zamieszkania na terytorium 
państw członkowskich są spełnione, organy 
właściwe do prowadzenia na terytorium 
państw członkowskich kontroli w celu 
sprawdzenia, czy zostały spełnione warunki 
wjazdu, pobytu lub zamieszkania na 
terytorium państw członkowskich, posiadają 
możliwość wyszukiwania informacji za 
pomocą numeru naklejki wizowej łącznie z 
weryfikacją odcisków palców posiadacza 
wizy lub numeru naklejki wizowej. 
W odniesieniu do posiadaczy wizy, których 
odciski palców nie mogą być wykorzystane, 
wyszukiwanie danych odbywa się jedynie na 
podstawie numeru naklejki wizowej. 
 

T 
 

art. 1 pkt 
15 lit. a 

Art. 85 ust. 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. 
 

Proponowane w przepisie zmiany, 
tzn. nadanie nowego brzmienia 
ust. 1a i dodanie nowego ust. 1b, 
są związane z dodaniem do ustawy 
z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
cudzoziemcach art. 86a, który 
określa sytuacje, gdy od 
cudzoziemca pobiera się odciski 
linii papilarnych. Przepis ten ma 
dotyczyć także Służby Celnej, 
więc należało wprowadzić 
możliwość sprawowania kontroli 
legalności pobytu w szerszym 
zakresie niż to jest obecnie. W 
obecnym stanie prawnym kontrola 
ta jest ograniczona do zakresu 
niezbędnego do prowadzenia 
przez organy Służby Celnej 
postępowań w sprawach Celnych. 
Tak wąski zakres uniemożliwiałby 
organom Służby Celnej 
dokonywanie tej kontroli w trakcie 
wykonywania innych niż 

d i t i
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   T art. 1 pkt 
15 lit. b 

Art. 85  
1b. Organy Służby Celnej mogą sprawować 
kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

prowadzenie postępowania 
celnego zadań ustawowych. W 
razie zaistnienia przesłanek do 
podjęcia kontroli legalności 
pobytu cudzoziemca w trakcie 
wykonywania tych innych zadań 
ustawowych organy Służby Celnej 
musiałyby wzywać do 
przeprowadzenia tej kontroli 
uprawnione organy, np. Straży 
Granicznej lub Policji. Byłoby to 
nieekonomiczne z punktu 
widzenia finansów państwa, gdyż 
wymagałoby zaangażowania 
dwóch organów zamiast jednego. 
Obecny stan prawny 
powodowałby również utrudniania 
dla cudzoziemców, którzy są 
poddawani kontroli legalności 
pobytu, z uwagi na zbędne 
wydłużenie czasu jej trwania. 
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51. art. 6 
rozporządzenia 
(WE) nr 
767/2008  

Art. 6 
1. Dostęp do VIS w celu wprowadzania, 
korygowania lub usuwania danych, o których 
mowa w art. 5 ust. 1, zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem jest zarezerwowany 
wyłącznie dla odpowiednio upoważnionego 
personelu organów wizowych. 
2. Dostęp do VIS do celów przeglądania 
danych jest zarezerwowany wyłącznie dla 
odpowiednio upoważnionego personelu tych 
organów każdego państwa członkowskiego, 
które są organami właściwymi do realizacji 
celów określonych w art. 15–22, i 
ograniczony do zakresu, w jakim dane te 
wymagane są do wykonywania ich zadań 
zgodnie z tymi celami i proporcjonalnie do 
zamierzonych celów. 
3. Każde państwo członkowskie wyznacza 
właściwe organy, których odpowiednio 
upoważniony personel ma dostęp pozwalający 
wprowadzać, modyfikować, usuwać lub 
przeglądać dane w VIS. Każde państwo 
członkowskie niezwłocznie przekazuje 
Komisji wykaz tych organów, w tym 
organów, o których mowa w art. 41 ust. 4, 
oraz wszelkie zmiany tego wykazu. W 
wykazie tym należy określić, do jakich celów 
każdy z tych organów może przetwarzać dane 
zawarte w VIS. 
W terminie 3 miesięcy od rozpoczęcia 
funkcjonowania VIS zgodnie z art. 48 ust. 1 
Komisja publikuje skonsolidowane wykazy w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W 
przypadku wprowadzenia zmian do wykazu 
Komisja publikuje raz w danym roku 
zaktualizowany skonsolidowany wykaz. 

T art. 1 pkt 
16 

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 
wizy odbywa się poprzez sprawdzenie 
odcisków linii papilarnych pobranych od 
cudzoziemca w Wizowym Systemie 
Informacyjnym. 

Przepis upoważnia 
funkcjonariuszy Straży 
Granicznej, Policji lub 
funkcjonariuszy celnych oraz 
pracowników Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców lub urzędu 
wojewódzkiego do pobrania  
od kontrolowanego cudzoziemca 
odcisków linii papilarnych 
podczas kontroli legalności pobytu 
cudzoziemców na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Uregulowanie wprowadzono 
mając na uwadze realizację 
podczas kontroli legalności pobytu 
przepisów rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) Nr 767/2008 z dnia 9 lipca 
2008 r. w sprawie Wizowego 
Systemu Informacyjnego (VIS) 
oraz wymiany danych pomiędzy 
państwami członkowskimi na 
temat wiz krótkoterminowych 
(rozporządzenie w sprawie VIS) 
(Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, 
s. 60). 
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 art. 7 
rozporządzenia 
(WE) nr 
767/2008 

Art. 7 
1. Każdy właściwy organ uprawniony do 
dostępu do VIS zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem zapewnia wykorzystanie 
VIS w zakresie koniecznym, odpowiednim i 
proporcjonalnym do wykonywania zadań 
właściwych organów. 
2. Każdy właściwy organ zapewnia, by w 
trakcie korzystania z VIS nie dochodziło do 
dyskryminacji osób ubiegających się o wizę 
lub jej posiadaczy ze względu na płeć, rasę 
lub pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną, oraz zapewnia pełne 
poszanowanie godności ludzkiej i 
integralności osoby ubiegającej się o wizę lub 
jej posiadacza. 

T    
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 art. 19 
rozporządzenia 
(WE) nr 
767/2008 

Art. 19 
1. Wyłącznie w celu weryfikacji tożsamości 
posiadacza wizy lub autentyczności wizy lub 
w celu sprawdzenia, czy warunki wjazdu, 
pobytu lub zamieszkania na terytorium 
państw członkowskich są spełnione, organy 
właściwe do prowadzenia na terytorium 
państw członkowskich kontroli w celu 
sprawdzenia, czy zostały spełnione warunki 
wjazdu, pobytu lub zamieszkania na 
terytorium państw członkowskich, posiadają 
możliwość wyszukiwania informacji za 
pomocą numeru naklejki wizowej łącznie z 
weryfikacją odcisków palców posiadacza 
wizy lub numeru naklejki wizowej. 
W odniesieniu do posiadaczy wizy, których 
odciski palców nie mogą być wykorzystane, 
wyszukiwanie danych odbywa się jedynie na 
podstawie numeru naklejki wizowej. 
2. Jeżeli wyszukiwanie informacji według 
danych wymienionych w ust. 1 wskazuje na 
to, że dane dotyczące posiadacza wizy są 
zarejestrowane w VIS, właściwy organ 
uzyskuje, wyłącznie do celów, o których 
mowa w ust. 1, dostęp do celów przeglądania 
następujących danych zawartych w pliku 
danych dotyczących wniosku oraz w pliku(-
ach) powiązanym (-ych) odsyłaczami zgodnie 
z art. 8 ust. 4: 
a) informacji o statusie i danych 
pochodzących z formularza wniosku, o 
których mowa w art. 9 ust. 2 i 4; 
b) fotografii; 
c) danych, o których mowa w art. 10, 13 i 14, 
wprowadzonych w związku z wizą (wizami) 
wydanymi, unieważnionymi lub cofniętymi 
lub z wizami, których ważność została 
przedłużona lub skrócona. 
3. W przypadku gdy kontrola posiadacza wizy 
lub samej wizy nie przyniesie rezultatu lub w 
przypadku wątpliwości co do tożsamości 
posiadacza wizy, autentyczności wizy lub 
dokumentu podróży, należycie upoważniony 
personel właściwych organów uzyskuje 
dostęp do danych zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2. 

T    
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52. art. 2 pkt 2-5 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 2 
Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje 
się następujące definicje: 
2) "wiza" oznacza zezwolenie wydawane 
przez państwo członkowskie na: 
a) tranzyt przez terytorium państw 
członkowskich lub planowany pobyt na 
terytorium państw członkowskich 
nieprzekraczający trzech miesięcy w 
dowolnym sześciomiesięcznym okresie, 
licząc od dnia pierwszego wjazdu na 
terytorium państw członkowskich; 
b) tranzyt przez międzynarodową strefę 
tranzytową portów lotniczych państw 
członkowskich; 
3) "wiza jednolita" oznacza wizę ważną na 
całym terytorium państw członkowskich; 
4) "wiza o ograniczonej ważności 
terytorialnej" oznacza wizę ważną na 
terytorium jednego lub kilku, lecz nie 
wszystkich, państw członkowskich; 
5) "tranzytowa wiza lotniskowa" oznacza 
wizę uprawniającą do tranzytu przez 
międzynarodową strefę tranzytową jednego 
lub kilku portów lotniczych państw 
członkowskich; 

T art. 1 pkt 
17 

Art. 88 ust. 1 pkt 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; 
 

Zmiana polega na wskazaniu wizy 
Schengen w miejsce 
dotychczasowej wizy jednolitej, 
zgodnie z terminologią 
wprowadzoną projektowaną 
ustawą, oraz doprecyzowaniu, że 
chodzi o wizę Schengen 
upoważniającą do wjazdu i pobytu 
na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

53. art. 2 pkt 2-5 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 2 
Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje 
się następujące definicje: 
2) "wiza" oznacza zezwolenie wydawane 
przez państwo członkowskie na: 
a) tranzyt przez terytorium państw 
członkowskich lub planowany pobyt na 
terytorium państw członkowskich 
nieprzekraczający trzech miesięcy w 
dowolnym sześciomiesięcznym okresie, 
licząc od dnia pierwszego wjazdu na 
terytorium państw członkowskich; 
b) tranzyt przez międzynarodową strefę 
tranzytową portów lotniczych państw 
członkowskich; 
3) "wiza jednolita" oznacza wizę ważną na 
całym terytorium państw członkowskich; 

T art. 1 pkt 
18 

Art. 89 ust. 1 pkt 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. 

Zmiana dotyczy wskazania wizy 
Schengen zamiast wizy jednolitej 
oraz odesłania do właściwego 
przepisu określającego cel, w 
jakim jest wydawana wiza. 
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4) "wiza o ograniczonej ważności 
terytorialnej" oznacza wizę ważną na 
terytorium jednego lub kilku, lecz nie 
wszystkich, państw członkowskich; 
5) "tranzytowa wiza lotniskowa" oznacza 
wizę uprawniającą do tranzytu przez 
międzynarodową strefę tranzytową jednego 
lub kilku portów lotniczych państw 
członkowskich; 

54. art. 1 ust. 1 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 1 
1. Niniejsze rozporządzenie określa tryb i 
warunki wydawania wiz na tranzyt przez 
terytorium państw członkowskich lub 
planowany pobyt na terytorium państw 
członkowskich nieprzekraczający trzech 
miesięcy w dowolnym sześciomiesięcznym 
okresie. 
 

T art. 1 pkt 
19 

Art. 90 ust. 3 i 4 
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 pkt 12 powoduje z 
mocy prawa unieważnienie zezwolenia na 
przekraczanie granicy w ramach małego 
ruchu granicznego. 

Wprowadzone zmiany 
uwzględniają fakt, że zasady 
unieważniania wiz Schengen 
zostały określone w 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) Nr 
810/2009, zaś w ustawie z dnia 13 
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 
można uregulować kwestie 
unieważniania tylko wiz 
krajowych. 

art. 1 pkt 
20 lit. a 

Art. 97 ust. 2 pkt 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; 

55. 
 

art. 1 ust. 1 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 
 

Art. 1 
1. Niniejsze rozporządzenie określa tryb i 
warunki wydawania wiz na tranzyt przez 
terytorium państw członkowskich lub 
planowany pobyt na terytorium państw 
członkowskich nieprzekraczający trzech 
miesięcy w dowolnym sześciomiesięcznym 
okresie. 
 

T 
 

art. 1 pkt 
20 lit. b 

Art. 97 ust. 4 i 5 
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 pkt 12 powoduje z mocy prawa 
unieważnienie zezwolenia na przekraczanie 
granicy w ramach małego ruchu granicznego. 

Regulacja określa przypadki, w 
których cudzoziemca można 
zobowiązać do opuszczenia 
terytorium Polski. 
Uregulowania te uwzględniają 
fakt, że zasady unieważniania wiz 
Schengen zostały określone w 
rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) Nr 
810/2009, zaś w ustawie z dnia 13 
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 
można uregulować kwestie 
unieważniania tylko wiz 
krajowych. 
 

56. art. 2 pkt 2-5 
rozporządzenia 
(WE) nr

Art. 2 
Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje 
się następujące definicje:

T art. 1 pkt 
21 

Art. 100n ust. 1 pkt 4 - cudzoziemiec 
przebywa na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej na podstawie wizy Schengen

W ust. 1 brzmienie pkt 4 
zmieniono w celu dostosowania do 
przyjętego w projekcie ustawy
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(WE) nr 
810/2009 

się następujące definicje: 
2) "wiza" oznacza zezwolenie wydawane 
przez państwo członkowskie na: 
a) tranzyt przez terytorium państw 
członkowskich lub planowany pobyt na 
terytorium państw członkowskich 
nieprzekraczający trzech miesięcy w 
dowolnym sześciomiesięcznym okresie, 
licząc od dnia pierwszego wjazdu na 
terytorium państw członkowskich; 
b) tranzyt przez międzynarodową strefę 
tranzytową portów lotniczych państw 
członkowskich; 
3) "wiza jednolita" oznacza wizę ważną na 
całym terytorium państw członkowskich; 
4) "wiza o ograniczonej ważności 
terytorialnej" oznacza wizę ważną na 
terytorium jednego lub kilku, lecz nie 
wszystkich, państw członkowskich; 
5) "tranzytowa wiza lotniskowa" oznacza 
wizę uprawniającą do tranzytu przez 
międzynarodową strefę tranzytową jednego 
lub kilku portów lotniczych państw 
członkowskich; 

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; 

przyjętego w projekcie ustawy 
nowego podziału na typy wiz. 
Pojęcia „wiza jednolita” 
zastąpiono pojęciem „wiza 
Schengen” oraz wskazano 
odesłania do właściwego przepisu 
określającego cel, w jakim jest 
wydawana wiza. 

57. art. 34 ust. 1 i 2 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 34 
1. Wizę unieważnia się, jeżeli okaże się, że 
w chwili wydawania wizy warunki 
uprawniające do jej otrzymania nie były 
spełnione, zwłaszcza jeżeli istnieją 
poważne powody, by przypuszczać, że 
wizę uzyskano w sposób nieuczciwy. Wizę 
unieważnia zasadniczo właściwy organ 
państwa członkowskiego, które ją wydało. 
Wizę może unieważnić właściwy organ 
innego państwa członkowskiego; o 
unieważnieniu tym jest informowany organ 
państwa członkowskiego, które wydało 
wizę. 
2. Wiza jest cofana, jeżeli okaże się, że 
warunki uprawniające do jej otrzymania 
nie są już spełniane. Wizę cofa zasadniczo 
właściwy organ państwa członkowskiego, 
które ją wydało. Wizę może cofnąć 

T art. 1 pkt 
22 

Art. 125 ust. 1 pkt 1 - w pkt 1 w lit. a, 
prowadzą komendant placówki Straży 
Granicznej, komendant oddziału Straży 
Granicznej, wojewoda, konsul, minister 
właściwy do spraw zagranicznych i Szef 
Urzędu do Spraw Cudzoziemców, każdy w 
zakresie swojej właściwości; 

Proponowana zmiana ma 
charakter dostosowawczy i wynika 
z uregulowań przyjętych w 
ustawie o cudzoziemcach wskutek 
dostosowania przepisów ustawy 
do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) Nr 
810/2009. 
Zmiana brzmienia pkt 1 ma na 
celu rozszerzenie regulacji 
wskazującej ograny właściwe do 
prowadzenia rejestru spraw 
dotyczących wiz o dodatkowe 
organy, tj. komendanta oddziału 
Straży Granicznej, co wynika z 
uprawnienia, jakie na podstawie 
art. 44 ust. 5 ustawy z dnia 13 
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 
(w brzmieniu dotychczasowym) 
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właściwy organ innego państwa 
członkowskiego; o cofnięciu tym jest 
informowany organ państwa 
członkowskiego, które wydało wizę. 

posiadają komendanci oddziałów 
Straży Granicznej, polegającego 
na wydawaniu decyzji o 
unieważnianiu wiz, jak również 
ministra właściwego do spraw 
zagranicznych, który w 
projektowanym art. 48e został 
wskazany jako organ właściwy do 
gromadzenia informacji o wizach 
Schengen wydanych przez polskie 
organy, unieważnionych lub 
cofniętych przez organy innych 
państw obszaru Schengen. 

58. art. 34 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 34 
1. Wizę unieważnia się, jeżeli okaże się, że w 
chwili wydawania wizy warunki uprawniające 
do jej otrzymania nie były spełnione, 
zwłaszcza jeżeli istnieją poważne powody, by 
przypuszczać, że wizę uzyskano w sposób 
nieuczciwy. Wizę unieważnia zasadniczo 
właściwy organ państwa członkowskiego, 
które ją wydało. Wizę może unieważnić 
właściwy organ innego państwa 
członkowskiego; o unieważnieniu tym jest 
informowany organ państwa członkowskiego, 
które wydało wizę. 
2. Wiza jest cofana, jeżeli okaże się, że 
warunki uprawniające do jej otrzymania nie 
są już spełniane. Wizę cofa zasadniczo 
właściwy organ państwa członkowskiego, 
które ją wydało. Wizę może cofnąć właściwy 
organ innego państwa członkowskiego; o 
cofnięciu tym jest informowany organ 
państwa członkowskiego, które wydało wizę. 
3. Wizę można cofnąć na wniosek posiadacza 
wizy. Właściwy organ państwa 
członkowskiego, które wydało wizę, jest 
informowany o cofnięciu wizy. 
4. Nieprzedstawienie przez posiadacza wizy 
na granicy co najmniej jednego dokumentu 
uzupełniającego, o którym mowa w art. 14 
ust. 3, nie prowadzi automatycznie do 
unieważnienia lub cofnięcia wizy. 

T art. 1 pkt 
23 

art. 126 w ust. 1 pkt 1 lit. 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, 

Zmiana brzmienia lit. a ma na celu 
uzupełnienie przepisu, który 
określa zakres danych 
przechowywanych w rejestrze 
spraw dotyczących wiz, o 
wskazanie danych dotyczących 
cudzoziemców objętych 
postępowaniami w sprawie 
cofnięcia wizy Schengen lub wizy 
krajowej. W projekcie ustawy 
zostały bowiem wprowadzone 
regulacje dotyczące cofania wizy 
Schengen lub wizy krajowej 
uwzględniające rozwiązania 
przyjęte w art. 34 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) Nr 810/2009. 
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5. W przypadku unieważnienia lub cofnięcia 
wizy opatruje się ją stemplem 
"UNIEWAŻNIONO" lub "COFNIĘTO", a 
optycznie zmienny element naklejki wizowej, 
element zabezpieczający zwany "efektem 
obrazu ukrytego" oraz napis "wiza" 
unieważnia się przekreśleniem. 
6. Decyzję w sprawie unieważnienia lub 
cofnięcia wizy oraz powody takiej decyzji 
przedstawia się osobie ubiegającej się o wizę 
na standardowym formularzu określonym w 
załączniku VI. 
7. Posiadaczowi wizy, która została 
unieważniona lub cofnięta, przysługuje prawo 
do odwołania się od odnośnej decyzji, chyba 
że wiza została cofnięta na jego wniosek 
zgodnie z ust. 3. Postępowanie odwoławcze 
prowadzone jest przeciwko państwu 
członkowskiemu, które podjęło decyzję w 
sprawie unieważnienia lub cofnięcia wizy, 
zgodnie z prawem krajowym tego państwa 
członkowskiego. Państwa członkowskie 
udzielają osobom ubiegającym się o wizę 
informacji dotyczących trybu postępowania w 
przypadku odwołania, jak określono w 
załączniku VI. 
8. Informacje o unieważnionej lub cofniętej 
wizie wprowadza się do systemu VIS zgodnie 
z art. 13 rozporządzenia w sprawie VIS. 

59. art. 2 pkt 2-5 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 2 
Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje 
się następujące definicje: 
2) "wiza" oznacza zezwolenie wydawane 
przez państwo członkowskie na: 
a) tranzyt przez terytorium państw 
członkowskich lub planowany pobyt na 
terytorium państw członkowskich 
nieprzekraczający trzech miesięcy w 
dowolnym sześciomiesięcznym okresie, 
licząc od dnia pierwszego wjazdu na 
terytorium państw członkowskich; 
b) tranzyt przez międzynarodową strefę 
tranzytową portów lotniczych państw

T art. 1 pkt 
24 lit. a 

Art. 132 ust. 2 pkt 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; 

Dostosowanie do przyjętego w 
projekcie podziału na typy wiz i 
cele, w jakich są wydawane. 
Dodanie w pkt 1 do 
dotychczasowego wyłączenia z 
Systemu Pobyt rejestrów 
prowadzonych konsula także 
rejestrów prowadzonych przez 
ministra właściwego do spraw 
zagranicznych, gdyż organ ten nie 
ma dostępu do tego systemu. 
W miejsce wskazanego w pkt 13 
w lit. a rejestru wniosków, 
wydanych postanowień i decyzji w
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  tranzytową portów lotniczych państw 
członkowskich; 
3) "wiza jednolita" oznacza wizę ważną na 
całym terytorium państw członkowskich; 
4) "wiza o ograniczonej ważności 
terytorialnej" oznacza wizę ważną na 
terytorium jednego lub kilku, lecz nie 
wszystkich, państw członkowskich; 
5) "tranzytowa wiza lotniskowa" oznacza 
wizę uprawniającą do tranzytu przez 
międzynarodową strefę tranzytową jednego 
lub kilku portów lotniczych państw 
członkowskich; 

 art. 1 pkt 
24 lit. b 

Art. 132 ust. 2 pkt 13 lit. a -  o wydanie wizy 
krajowej w celu repatriacji, 

wydanych postanowień i decyzji w 
sprawach o wydanie wizy 
wjazdowej w celu repatriacji 
wskazano rejestr wniosków, 
wydanych postanowień i decyzji w 
sprawach o wydanie wizy 
krajowej w celu repatriacji. 
 

60. art. 4 ust. 1 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 4 
1. Wnioski są rozpatrywane i decyzje w ich 
sprawie są podejmowane przez konsulaty. 
 

T art. 2 W ustawie z dnia 13 lutego 1984 r. o 
funkcjach konsulów Rzeczypospolitej 
Polskiej wprowadza się następujące zmiany: 
Art. 23 ust. 1 pkt 5 - rozpatruje wnioski o 
ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji o 
odmowie wydania wizy Schengen lub wizy 
krajowej. 

Zgodnie z przepisem do konsula 
będzie należało rozpatrywanie 
wniosków o ponowne rozpatrzenie 
sprawy od decyzji o odmowie 
wydania wizy Schengen lub wizy 
krajowej. Powyższe rozwiązanie 
jest konsekwencją regulacji 
wprowadzonej w art. 37 ust. 4 
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o cudzoziemcach w brzmieniu 
nadanym projektowaną ustawą. 

61. art. 2 pkt 2-5 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 2 
Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje 
się następujące definicje: 
2) "wiza" oznacza zezwolenie wydawane 
przez państwo członkowskie na: 
a) tranzyt przez terytorium państw 
członkowskich lub planowany pobyt na 
terytorium państw członkowskich 
nieprzekraczający trzech miesięcy w 
dowolnym sześciomiesięcznym okresie, 
licząc od dnia pierwszego wjazdu na 
terytorium państw członkowskich; 
b) tranzyt przez międzynarodową strefę 
tranzytową portów lotniczych państw 
członkowskich; 
3) "wiza jednolita" oznacza wizę ważną na 
całym terytorium państw członkowskich; 
4) "wiza o ograniczonej ważności 
terytorialnej" oznacza wizę ważną na 

T art. 3 W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o 
zawodach lekarza i lekarza dentysty 
wprowadza się następujące zmiany: 
Art. 16 ust. 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. 

Wśród tytułów pobytowych 
cudzoziemca dotychczas była 
wskazana wiza pobytowa. W 
związku z przyjętym w ustawie z 
dnia 13 czerwca 2003 r. o 
cudzoziemcach podziałem na typy 
wiz, konieczne było dostosowanie 
przepisu w tym zakresie. 
 



61 
 

terytorium jednego lub kilku, lecz nie 
wszystkich, państw członkowskich; 
5) "tranzytowa wiza lotniskowa" oznacza 
wizę uprawniającą do tranzytu przez 
międzynarodową strefę tranzytową jednego 
lub kilku portów lotniczych państw 
członkowskich; 

62. art. 1 ust. 1 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 1 
1. Niniejsze rozporządzenie określa tryb i 
warunki wydawania wiz na tranzyt przez 
terytorium państw członkowskich lub 
planowany pobyt na terytorium państw 
członkowskich nieprzekraczający trzech 
miesięcy w dowolnym sześciomiesięcznym 
okresie. 
 

T art. 4 pkt 
1 lit. a 

W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
wprowadza się następujące zmiany: 
Art. 33 ust. 1 pkt 1 - unieważnienie wizy 
krajowej, 

Regulacje te uwzględniają fakt, że 
zasady unieważniania wiz 
Schengen zostały określone w 
rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) Nr 
810/2009, zaś w ustawie z dnia 13 
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 
można uregulować kwestie 
unieważniania tylko wiz 
krajowych. 

63. art. 1 ust. 1 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 1 
1. Niniejsze rozporządzenie określa tryb i 
warunki wydawania wiz na tranzyt przez 
terytorium państw członkowskich lub 
planowany pobyt na terytorium państw 
członkowskich nieprzekraczający trzech 
miesięcy w dowolnym sześciomiesięcznym 
okresie. 
 

T art. 4 pkt 
1 lit. b 

W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
wprowadza się następujące zmiany: 
Art. 33 ust. 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. 

Regulacje te uwzględniają fakt, że 
zasady unieważniania wiz 
Schengen zostały określone w 
rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) Nr 
810/2009, zaś w ustawie z dnia 13 
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 
można uregulować kwestie 
unieważniania tylko wiz 
krajowych. 

64. art. 2 pkt 2-5 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 2 
Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje 
się następujące definicje: 
2) "wiza" oznacza zezwolenie wydawane 
przez państwo członkowskie na: 
a) tranzyt przez terytorium państw 
członkowskich lub planowany pobyt na 
terytorium państw członkowskich 
nieprzekraczający trzech miesięcy w 
dowolnym sześciomiesięcznym okresie, 
licząc od dnia pierwszego wjazdu na 
terytorium państw członkowskich; 
b) tranzyt przez międzynarodową strefę 
tranzytową portów lotniczych państw 
członkowskich; 

T art. 4 pkt 
2 

W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
wprowadza się następujące zmiany: 
Art. 92 ust. 1 pkt 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. 

Brzmienie przepisu zostało 
dostosowane do przyjętego w 
ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o cudzoziemcach podziału na typy 
wiz. 
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3) "wiza jednolita" oznacza wizę ważną na 
całym terytorium państw członkowskich; 
4) "wiza o ograniczonej ważności 
terytorialnej" oznacza wizę ważną na 
terytorium jednego lub kilku, lecz nie 
wszystkich, państw członkowskich; 
5) "tranzytowa wiza lotniskowa" oznacza 
wizę uprawniającą do tranzytu przez 
międzynarodową strefę tranzytową jednego 
lub kilku portów lotniczych państw 
członkowskich; 

65. załącznik I do 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Załącznik 1 do rozporządzenia  (WE) nr 
810/2009 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
tabeli. 

T art. 5 pkt 
1 

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy wprowadza się następujące zmiany: 
Art. 87 ust. 1 pkt 12 lit. a i b –  
a) na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy, o 

której mowa w  art. 26 ust. 1 pkt 1, pkt 20, 
21, 25 i 26 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 
r. o cudzoziemcach, lub 

b) na podstawie wiz, o których mowa w art. 
26 ust. 1 pkt 21 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 

W lit. a i b znajdują się odesłania 
do przepisów ustawy z dnia 13 
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 
zmienionych projektowaną 
ustawą. Dlatego też zawarte w 
ww. regulacji odesłania 
dostosowano do brzmienia 
przepisów wprowadzonych 
projektem ustawy.  
 

66. art. 2 pkt 2-5 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 2 
Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje 
się następujące definicje: 
2) "wiza" oznacza zezwolenie wydawane 
przez państwo członkowskie na: 
a) tranzyt przez terytorium państw 
członkowskich lub planowany pobyt na 
terytorium państw członkowskich 
nieprzekraczający trzech miesięcy w 
dowolnym sześciomiesięcznym okresie, 
licząc od dnia pierwszego wjazdu na 
terytorium państw członkowskich; 
b) tranzyt przez międzynarodową strefę 
tranzytową portów lotniczych państw 
członkowskich; 
3) "wiza jednolita" oznacza wizę ważną na 
całym terytorium państw członkowskich; 
4) "wiza o ograniczonej ważności 

T art. 5 pkt 
2 

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy wprowadza się następujące zmiany: 
Art. 87 ust. 1 pkt 12 lit. d - na podstawie wizy 
Schengen  wydanej przez inne państwo 
obszaru Schengen, lub 

Dotychczas w lit. d była wskazana 
wiza jednolita, którą obecnie 
zgodnie z terminologią 
wprowadzoną projektem ustawy 
zastąpiła wiza Schengen, co 
wymagało dostosowania w tym 
zakresie także ustawy z  dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy. 
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terytorialnej" oznacza wizę ważną na 
terytorium jednego lub kilku, lecz nie 
wszystkich, państw członkowskich; 
5) "tranzytowa wiza lotniskowa" oznacza 
wizę uprawniającą do tranzytu przez 
międzynarodową strefę tranzytową jednego 
lub kilku portów lotniczych państw 
członkowskich; 

67. art. 2 pkt 2-5 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 2 
Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje 
się następujące definicje: 
2) "wiza" oznacza zezwolenie wydawane 
przez państwo członkowskie na: 
a) tranzyt przez terytorium państw 
członkowskich lub planowany pobyt na 
terytorium państw członkowskich 
nieprzekraczający trzech miesięcy w 
dowolnym sześciomiesięcznym okresie, 
licząc od dnia pierwszego wjazdu na 
terytorium państw członkowskich; 
b) tranzyt przez międzynarodową strefę 
tranzytową portów lotniczych państw 
członkowskich; 
3) "wiza jednolita" oznacza wizę ważną na 
całym terytorium państw członkowskich; 
4) "wiza o ograniczonej ważności 
terytorialnej" oznacza wizę ważną na 
terytorium jednego lub kilku, lecz nie 
wszystkich, państw członkowskich; 
5) "tranzytowa wiza lotniskowa" oznacza 
wizę uprawniającą do tranzytu przez 
międzynarodową strefę tranzytową jednego 
lub kilku portów lotniczych państw 
członkowskich; 

T art. 6 W ustawie 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 
wprowadza się następujące zmiany: 
Art. 10 ust. 1. Członkowi rodziny 
niebędącemu obywatelem UE wydaje się 
wizę Schengen lub wizę krajową w celu 
dołączenia do obywatela państwa 
członkowskiego lub przebywania z nim. 

Uregulowanie zostało 
dostosowane do podziału na typy 
wiz przyjętego w ustawie z dnia 
13 czerwca 2003 r. o 
cudzoziemcach w brzmieniu 
nadanym projektowaną ustawą. 
 

68. art. 16 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 
 
art. 33 ust. 1 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 16 
1. Osoba ubiegająca się o wizę uiszcza opłatę 
wizową w wysokości 60 EUR. 
2. Dzieci w wieku od lat sześciu do poniżej lat 
12 uiszczają opłatę wizową w wysokości 35 
EUR. 
3. Wysokość opłaty wizowej jest regularnie 
weryfikowana w celu odzwierciedlenia 
kosztów administracyjnych. 

T art. 7 W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o 
opłacie skarbowej wprowadza się następujące 
zmiany: 
załącznik część III ust. 6 i 7 
 

 6. Wiza 
wydawana 
przez 
komendanta 
placówki 

równowartość 35 
euro*)  
równowartość 60 
euro*) 
*) przeliczenia 

1) wiza dla 
członka 
rodziny 
obywatela 
państwa 

Zmiana polega na dostosowaniu 
brzmienia załącznika do regulacji 
wynikających z rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) Nr 810/2009, w części 
określającej stawki opłaty i 
zwolnienia od opłat w zakresie 
dotyczącym wiz. 



64 
 

 
 

4. Opłatę wizową znosi się względem osób 
ubiegających się o wizę należących do jednej 
z następujących kategorii: 
a) dzieci poniżej 6 roku życia; 
b) uczniowie, studenci, uczestnicy studiów 
doktoranckich i towarzyszący nauczyciele, 
którzy podróżują w celu podjęcia studiów lub 
udziału w szkoleniach; 
c) naukowcy z państw trzecich podróżujący w 
celu prowadzenia badań naukowych zgodnie z 
definicją zawartą w zaleceniu 2005/761/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 
września 2005 r. w celu ułatwienia 
wydawania przez państwa członkowskie 
jednolitych wiz krótkoterminowych dla 
naukowców z państw trzecich podróżujących 
w ramach Wspólnoty w celu prowadzenia 
badań naukowych [21]; 
d) przedstawiciele organizacji 
niekomercyjnych w wieku do lat 25 
uczestniczący w seminariach, konferencjach, 
imprezach sportowych, kulturalnych i 
edukacyjnych organizowanych przez 
organizacje niekomercyjne. 
5. Opłatę wizową można znieść względem: 
a) dzieci w wieku od lat sześciu do poniżej lat 
12; 
b) posiadaczy paszportów dyplomatycznych i 
służbowych; 
c) osób w wieku do lat 25 uczestniczących w 
seminariach, konferencjach, imprezach 
sportowych, kulturalnych i edukacyjnych 
organizowanych przez organizacje 
niekomercyjne. 
W ramach lokalnej współpracy schengeńskiej 
państwa członkowskie dążą do jednolitego 
stosowania tych zwolnień. 
6. W indywidualnych przypadkach można 
odstąpić od poboru opłaty wizowej lub 
obniżyć jej wysokość, jeżeli służy to 
interesom kulturalnym lub sportowym, jak 
również interesom w dziedzinie polityki 
zagranicznej, polityki na rzecz rozwoju lub w 
i h d i d i h ż h k

Straży 
Granicznej: 
1) dla 
dziecka w 
wieku od 6 
do 12 lat 
2) w 
pozostałych 
przypadkach 
 

równowartości 
euro na złote 
dokonuje się 
według 
referencyjnego 
kursu euro 
ogłoszonego przez 
Europejski Bank 
Centralny w 
ostatnim dniu 
roboczym 
poprzedzają-cym 
dzień złożenia 
wniosku o 
wydanie wizy 
 

członkowskie
go Unii 
Europejskiej, 
państwa 
członkowskie
go 
Europejskieg
o 
Porozumienia 
o Wolnym 
Handlu 
(EFTA) - 
strony 
umowy o 
Europejskim 
Obszarze 
Gospodarczy
m lub 
Konfederacji 
Szwajcarskiej
, który do 
niego dołącza 
lub z nim 
przebywa 
2) wiza dla 
cudzoziemca 
korzystająceg
o z ochrony 
czasowej 
3) wiza dla 
cudzoziemca 
w wieku 
poniżej 6 lat 
4) wiza dla 
uczniów 
szkół, 
studentów, 
studentów 
podyplomow
ych oraz 
towarzyszący
ch im 
nauczycie-li, 
którzy 
podróżują w 
celu nauki, 
studiowania 
lub szkolenia 
5) wiza dla 
naukowców 
przybywający
ch w celu 
prowadzenia 
badań 
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innych dziedzinach ważnych z punktu 
widzenia interesu publicznego lub z przyczyn 
humanitarnych. 
7. Opłatę wizową pobiera się w euro, walucie 
krajowej danego państwa trzeciego lub w 
walucie zwykle używanej w państwie trzecim, 
w którym złożono wniosek; z wyjątkiem 
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 
i art. 19 ust. 3, opłata nie podlega zwrotowi. 
Jeżeli opłatę wizową pobiera się w walucie 
innej niż euro, wysokość tak pobieranej opłaty 
jest określana i regularnie weryfikowana 
według referencyjnego kursu euro 
ogłaszanego przez Europejski Bank 
Centralny. Pobierana opłata może być 
zaokrąglana w górę, a konsulaty zapewniają w 
ramach lokalnych porozumień o współpracy 
schengeńskiej, by pobierane opłaty były 
zbliżone. 
8. Osoba ubiegająca się o wizę otrzymuje 
potwierdzenie uiszczenia opłaty wizowej. 
 
 
Art. 33 
1. Okres ważności wydanej wizy lub długość 
pobytu objętego tą wizą przedłuża się, jeżeli 
właściwy organ państwa członkowskiego 
uzna, że posiadacz wizy wykazał, iż na skutek 
siły wyższej lub ze względów humanitarnych 
nie jest możliwe opuszczenie przez niego 
terytorium państw członkowskich przed 
upływem terminu ważności wizy lub przed 
końcem objętego wizą dozwolonego okresu 
pobytu. Takiego przedłużenia dokonuje się 
bezpłatnie. 

naukowych 
6) wiza dla 
przedstawicie
li organizacji 
niekomercyjn
ych w wieku 
do 25 lat 
uczestniczący
ch w 
seminariach, 
konferencjac
h, imprezach 
sportowych, 
kulturalnych i 
edukacyjnych 
organizowan
ych przez 
organizacje 
niekomercyjn
e 

 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 
poprzedzają-cym 
dzień złożenia 
wniosku o 
przedłużenie wizy 

Przedłużenie 
wizy 
Schengen w 
przypadkach, 
o których 
mowa w art. 
33 ust. 1 
rozporządzen
ia Parlament-
tu 
Europejskieg
o i Rady 
(WE) nr 
810/2009 z 
dnia 13 lipca 
2009 r. 
ustanawiające
go 
Wspólnotowy 
Kodeks 
Wizowy 
(kodeks 
wizowy) (Dz. 
Urz. UE L 
243 z 
15.09.09, str. 
1)  

69. art. 33 ust. 7 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 
 

Art. 33 
7. Informacje na temat przedłużonej wizy 
wprowadza się do systemu VIS zgodnie z art. 
14 rozporządzenia w sprawie VIS. 
 

T art. 8 W ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale 
Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie 
Informacyjnym Schengen oraz Systemie 
Informacji Wizowej w art. 6 pkt 1 i 2 
otrzymują brzmienie: 

Zmiana dotycząca art. 6 pkt 1 
polega na umożliwieniu dostępu 
do VIS także w celu podjęcia 
decyzji o cofnięciu wizy, którą to 
instytucję wprowadza się 
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art. 34 ust. 8 
rozporządzenia 
(WE) nr 
810/2009 

Art. 34 
8. Informacje o unieważnionej lub cofniętej 
wizie wprowadza się do systemu VIS zgodnie 
z art. 13 rozporządzenia w sprawie VIS. 
 

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 15.09.2008, str. 1) przysługuje Szefowi 
Urzędu do Spraw Cudzoziemców; 

projektowaną ustawą w ustawie o 
cudzoziemcach dostosowując jej 
przepisy do uregulowań 
wynikających z rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) Nr 810/2009. Zgodnie 
bowiem z art. 33 ust. 7 i art. 34 
ust. 8 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) Nr 
810/2009 informacje na temat 
przedłużonej wizy oraz informacje 
o unieważnionej lub cofniętej 
wizie wprowadza się do systemu 
VIS zgodnie z art. 13 i 14 
rozporządzenia VIS. 
Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) Nr 
810/2009 w art. 54 pkt 7 nadaje 
nowe brzmienie art. 13 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 
767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w 
sprawie Wizowego Systemu 
Informacyjnego (VIS) oraz 
wymiany danych pomiędzy 
państwami członkowskimi ma 
temat wiz krótkoterminowych 
(rozporządzenie w sprawie VIS), 
który określa zakres informacji 
wprowadzanych do systemu VIS 
w przypadku unieważnienia lub 
cofnięcia wizy. Ponieważ zakres 
przedmiotowy tego przepisu uległ 
zawężeniu i nie obejmuje obecnie 
informacji o skróceniu okresu 
ważności wizy należało usunąć tę 
część przepisu z art. 6 ust. 1 
ustawy o udziale Rzeczypospolitej 
Polskiej w Systemie 
Informacyjnym Schengen oraz 
Systemie Informacji Wizowej. 
Zmiana dotycząca art. 6 pkt 2 
polega na zastąpieniu 
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dotychczasowego odesłania do art. 
17 ust. 2 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 odesłaniem 
do Wspólnotowego Kodeksu 
Wizowego, bowiem na podstawie 
art. 56 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) Nr 810/2009 art. 17 ww. 
Konwencji Wykonawczej do 
Układu z Schengen został 
uchylony. Ponadto proponuje się 
rozszerzenie katalogu podmiotów 
uprawnionych do dostępu do 
danych VIS w związku z 
prowadzeniem konsultacji, o 
których mowa w art. 6 pkt 2 
zmienianej ustawy, z uwagi na 
fakt, że w przyszłości, tj. od dnia 
zastąpienia sieci konsultacji 
Schengen, o której mowa w art. 46 
rozporządzenia w sprawie VIS 
(druga faza vis mail – 
prawdopodobnie przełom 
2010/2011), konsultacje wizowe 
będą realizowane poprzez vis 
mail, tzn. zgodnie z art. 16 ust. 1 
pkt 2 rozporządzenia w sprawie 
VIS. Także zakres danych 
przekazywanych w ww. 
konsultacjach może zostać 
rozszerzony o dane numeru 
dossier w VIS. Tym samym 
zasadne jest rozszerzenie zakresu 
podmiotowego w art. 6 pkt 2 
ustawy o udziale Rzeczypospolitej 
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Polskiej w Systemie 
Informacyjnym Schengen oraz 
Systemie Informacji Wizowej o 
wskazane w przepisie organy 
uczestniczące w konsultacjach. 

POZOSTAŁE PRZEPISY KRAJOWE 

L.p. Jedn. 
red. Treść przepisu projektu krajowego Uzasadnienie wprowadzenia przepisu 

1. art. 1 pkt 1 lit. a Art. 3 pkt 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. 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, art. 48c- 48h; 

2. art. 1 pkt 2 Art. 3 pkt 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 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. 16-20, art. 25, art. 26 ust. 1 pkt 18, art. 31, art. 32 
ust. 1, 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 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; 

Dostosowanie do przepisów zawierających odesłania do przepisów dotyczących wiz, 
które zostały zmienione projektowaną ustawą. 
 

3. art. 1 pkt 8 Art. 28-29  
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Art. 28. Wizę Schengen lub wizę krajową dyplomatyczną wydaje się 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. 

Zmiana ma charakter redakcyjny i dotyczy zmiany numeracji przepisu. Wynika ze 
zmiany konstrukcji ustawy. Dotychczas regulacje te były zawarte w art. 30 i 32 
ustawy. 
 

  

Art. 29. Wizę Schengen lub wizę krajową 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, na okres pełnienia funkcji, 
z którą jest związane uprawnienie do uzyskania tego rodzaju wizy. 

Zmiana ma charakter redakcyjny i dotyczy zmiany numeracji przepisu. Wynika ze 
zmiany konstrukcji ustawy. Dotychczas uregulowania w tym zakresie były zawarte w 
art. 31 i 32 ustawy. 
Jednocześnie odstąpiono od uregulowania wydawania wiz kurierskich kurierom 
dyplomatycznym (dotychczasowy art. 33), gdyż w praktyce kurierom 
dyplomatycznym wydaje się wizy dyplomatyczne. 

4. art. 1 pkt 11 W art. 57 uchyla się ust. 2; Regulacja przewiduje uchylenie ust. 2, co jest konsekwencją rezygnacji z 
uregulowania, do której odsyłał ten przepis, tj. dotychczasowy art. 29 ust. 3 (określał 
termin, na jaki wydaje się wizę cudzoziemcowi, który zamierza wykonywać na 
terytorium Polski pracę zależną od rytmu pór roku przez czas określony). 

5. 
 

art. 9 Zaproszenia wpisane do ewidencji zaproszeń przed dniem wejścia w życie 
ustawy zachowują ważność. 

Zasadne jest zachowanie ważności zaproszeń wpisanych do ewidencji zaproszeń 
przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy, tak aby nie doszło do sytuacji, w 
której cudzoziemcy będą musieli wyjechać z Polski, gdyż ich pobyt w naszym kraju 
stałby się nielegalny. 

6. art. 10 1. Wizy wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują 
ważność przez okres, na jaki zostały wydane. 
2. Do wiz jednolitych wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy, o 
której mowa w art. 1, stosuje się przepisy o wizach Schengen. 
3. Do wiz wydanych w celu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy, o 
której mowa w art. 1, stosuje się przepisy dotyczące wiz wydanych w celu, o 
którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5-7 ustawy, o której mowa w art. 1, w 
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 
4. Do wiz wydanych w celu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy, 
o której mowa w art. 1, stosuje się przepisy dotyczące wiz wydanych w celu, 
o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 26 ustawy, o której mowa w art. 1, w 
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 
5. Do wiz wydanych na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 
1, stosuje się przepisy dotyczące wiz wydanych w celu, o którym mowa w 
art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą. 

Zasadne jest zachowanie ważności wiz wydanych przed dniem wejścia w życie 
projektowanej ustawy, tak aby nie doszło do sytuacji, w której cudzoziemcy będą 
musieli wyjechać z Polski, gdyż ich pobyt w naszym kraju stałby się nielegalny. 

7. art. 11 Do dnia 4 kwietnia 2011 r. konsul jest obowiązany uzasadniać ustnie 
odmowę wydania wizy, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 18 ustawy 
wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, może jednak 
odstąpić od uzasadnienia w całości lub w części, jeżeli wymagają tego 

Obecnie nie ma odwołań od decyzji o odmowie wydania wizy i nie uzasadnia się 
takich decyzji. Dopiero projektowana ustawa w art. 37 ust. 4 ustawy o cudzoziemcach 
przewiduje tryb odwoławczy od decyzji o odmowie wydania wizy. Zgodnie z 
projektem przepis ten w odniesieniu do wiz wydanych przez konsula wchodzi w życie 
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względy bezpieczeństwa państwa. dopiero z dniem 5 kwietnia 20011 r. (co dopuszcza art. 58 ust. 5 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 810/2009). Jednakże zgodnie z art. 3 ust. 2 
dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich zmieniającą 
rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylającej dyrektywy 64/221/EWG, 
68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 
90/365/EWG i 93/96/EWG (Dz. Urz. UE L 158 z 30.04.2004, str. 77) istnieje 
obowiązek wprowadzenia w prawie krajowym ułatwień wjazdu i pobytu dla członków 
rodziny obywatela UE, którzy do niego dołączają lub z nim przebywają, a którzy nie 
mieszczą się w definicji członka rodziny określonej w art. 2 pkt 4 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 oraz obowiązek uzasadnienia każdej odmowy wjazdu lub pobytu 
tych osób. W związku z powyższym należało w przepisie przejściowym przewidzieć 
tymczasowo – do dnia 5 kwietnia 2011 r. – obowiązek ustnego uzasadniania przez 
konsula wydanej decyzji o odmowie wydania wizy w celu 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. 

8. art. 12 Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie 
ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Art. 11 rozstrzyga, że do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem 
wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. 

9. art. 13 Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie  art. 20 ust. 1, 
art. 46 i art. 47 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do dnia 
wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 
art. 20 ust. 1, art. 48f i art. 48g ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w 
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 
miesięcy 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie  art. 20 ust. 1, art. 4 i art. 
47 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach zachowują moc do dnia 
wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 
ust. 1, art. 48f i art. 48g ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu nadanym projektowaną 
ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. 

10. art. 14 Ustawa wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2010 r., z tym, że: 
1) art. 37 ust. 2 i ust. 4 pkt 1, art. 48a ust. 5 i art. 48b ust. 2 pkt 1 ustawy, o 
której mowa w art. 1 stosuje się od dnia 5 kwietnia 2011 r.; 
2) art. 87a ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się zgodnie z określoną 
przez Komisję Europejską datą rozpoczęcia funkcjonowania Systemu 
Informacji Wizowej w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Konieczne jest dostosowanie przepisów ustawy do prawa Unii Europejskiej w jak 
najszybszym możliwym czasie, przy jednoczesnym zachowaniu stosownego vacatio 
legis, niezbędnego na zapoznanie się z nowymi regulacjami i przygotowanie do ich 
stosowania. Jednocześnie należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 58 ust. 2 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 810/2009 jego przepisy mają być 
stosowane od dnia 5 kwietnia 2010 r. Przepis przewiduje wyjątki odnośnie wejścia w 
życie ustawy, a mianowicie 
- art. 37 ust. 2 i ust. 4 pkt 1, art. 48a ust. 5 i art. 48b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach ma być stosowany od dnia 5 kwietnia 2011 r. (co 
jest zgodne z art. 58 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 
810/2009), 
- art. 87a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach ma być stosowany 
zgodnie z określoną przez Komisję Europejską datą rozpoczęcia funkcjonowania 
Systemu Informacji Wizowej w Rzeczypospolitej Polskiej (rozwiązanie to uwzględnia 
art. 48 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 767/2008 z 
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dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz 
wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz 
krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS). 
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ZAŁĄCZNIK I 

Ujednolicony formularz wniosku (1) 

 

 

Wniosek o przyznanie wizy Schengen 
Niniejszy formularz jest bezpłatny 

ZDJĘCIE 

 

1. Nazwisko(-ka) (x) 

2. Nazwisko(-ka) rodowe (wcześniej używane nazwisko(-ka)) (x) 

3. Imię (Imiona) (x) 

4. Data urodzenia    (dzień-miesiąc- 
   rok) 

5. Miejsce urodzenia 
 
6. Państwo urodzenia 

7. Posiadane obywatelstwo 
   Obywatelstwo     w     momencie  
   urodzenia (jeżeli inne): 

9. Stan cywilny 
 
□ kawaler/panna 

 
 
□ żonaty/zamężna 

 
 
□ w separacji 

□ rozwiedziony/a □ wdowiec/wdowa  

 
8. Pleć 
 
□ mężczyzna 

□ kobieta 

inne (proszę określić) 

10. W przypadku nieletnich: nazwisko, imię, adres (jeżeli inny niż adres wnioskodawcy) oraz obywatelstwo osoby 
     sprawującej władze rodzicielską/opiekuna prawnego 

11. Krajowy numer identyfikacyjny (jeżeli dotyczy) 

12. Rodzaj dokumentu podróży:  

□ paszport zwykły □ paszport 
dyplomatyczny 

□ paszport 
służbowy 

□ paszport 
urzędowy 

□ paszport 
specjalny 

□ inny dokument podróży (proszę określić)  

13. Numer dokumentu 
     podróży 

14. Data wydania  15. Ważny do  16. Wydany przez  

17. Adres domowy oraz adres poczty elektronicznej osoby 
ubiegającej się o wizę 

Numer(-y) telefonu  

1 8. Czy na stałe mieszka Pani/Pan w państwie innym niż państwo obywatelstwa? 
□ nie 

□ tak. Dokument pobytowy lub dokument mu równoważny ............... Numer .......... Ważny do 

* 19. Wykonywany zawód 

* 20. Nazwa, adres i nr telefonu pracodawcy. W przypadku uczniów i studentów – nazwa i adres szkoły. 
 

21. Główny(-e) cel(-e) podróży: 

□ turystyka □ sprawy służbowe □ wizyta u rodziny 
lub przyjaciół 

□ kultura □ sport 

□ wizyta urzędowa     

□ względy 
zdrowotne 

    

□ nauka □ tranzyt □ tranzyt lotniczy □ inny (proszę określić 

Wyłącznie do użytku służbo-
wego 
 
Data złożenia wniosku: 
 
Numer wniosku: 
 
Wniosek złożono: 
□ w ambasadzie lub 

konsulacie 
□ we wspólnym ośrodku 

przyjmowania wniosków 
□ u usługodawcy  
□ u pośredniczącego 

podmiotu komercyjnego 
□ na granicy 
 
Nazwa: 
 
□ inne  
 
 
Wniosek przyjęty przez: 
 
Dokumenty uzupełniające: 
□ dokument podróży  
□ środki utrzymania 
□ zaproszenie 
□ środek transportu  
□ podróżne 

ubezpieczenie 
medyczne 

□ inne: 
 
 
□ Decyzja o wizie: 
□  odmowa wydania 

wizy 
□ wiza przyznana: 
□ A 
□ C 
□ o ograniczonej 

ważności terytorialnej 
 
□ Termin ważności: 
Od ………………...... 
Do ………………...... 
 
Liczba wjazdów:  
□ 1  
□  2 
□ wielokrotny 
 
Liczba dni:  

(1) Logo nie jest wymagane w przypadku Norwegii, Islandii i Szwajcarii. 
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Państwo(-a) członkowskie będące celem podróży23. Państwo   członkowskie,   do    którego   następuje 

pierwszy wjazd  
24. Liczba wjazdów, której dotyczy wniosek 
□ pojedynczy wjazd □ dwa wjazdy 

□ wiele wjazdów  

Planowany czas trwania pobytu lub tranzytu 

Proszę podać liczbę dni 

* Na pytania oznaczone symbolem * nie odpowiadają członkowie rodziny obywatela UE, EOG lub CH (małżonek, dziecko lub pozostający na 
utrzymaniu wstępni) korzystający z prawa do swobodnego przemieszczania się. Członkowie rodziny obywatela UE, EOG lub CH przedstawiają 
dokumenty potwierdzające pokrewieństwo i wypełniają rubryki nr 34 i 35. 
(x) Wpisy do rubryk 1-3 powinny odpowiadać danym w dokumencie podróży. 

 

26. Poprzednie wizy Schengen (otrzymane w ciągu ostatnich trzech lat)  
□ nie 
□ tak. Data(-y) ważności od ……………………………………. do ………………………………………….. 

27. Czy przy poprzednim wydawaniu wizy pobierano do Pana/Pani odciski palców? 
□ nie 
□ tak …………………………………………………………………………………….Data (jeżeli jest znana) 
28. Zezwolenie na wjazd do państwa będącego celem podróży (jeżeli dotyczy) 
Wydane przez …………………………Ważne od ……………………………… do …………………………… 

 
29. Planowana data przyjazdu do strefy Schengen 30. Planowana data wyjazdu ze strefy Schengen 

* 31. Nazwisko i imię osoby (osób) zapraszającej(-cych) z państwa (państw) członkowskich. Jeżeli nie dotyczy, 
   nazwa hotelu(-li) lub tymczasowy(-we) adresfy) w państwie(-wach) członkowskich 

Adres oraz adres poczty elektronicznej osoby (osób) 
zapraszającej(-cych)/hotelu(-i)/adres(-y) tymczasowy(-
we) 

Nr telefonu i faksu  

* 32. Nazwa i adres firmy/organizacji zapraszającej  Nr telefonu i faks firmy/organizacji 

Nazwisko i imię, adres, nr telefonu, faks i adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej w firmie/organizacji: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 33. Koszty podróży i utrzymania osoby ubiegającej się o wizę pokrywa 
□ sama osoba ubiegająca się o wizę sponsor (osoba udzielająca gościny, firma, organi-

zacja), proszę określić 
Środki utrzymania ……………………… określony w polu 31 lub 32 

□ Środki utrzymania ……………………… inne (proszę określić) 

□ czeki podróżne □ Środki utrzymania 

□ karta kredytowa □ środki pieniężne 

□ opłacone z góry zakwaterowanie □ zapewnia zakwaterowanie 

□ z góry opłaca transport □ pokrywa wszystkie koszty podczas pobytu 

□ inne (proszę określić) □ z góry opłaca transport 

 □ inne (proszę określić) 
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Jestem świadomy(-a), że w przypadku odmowy wydania wizy opłata manipulacyjna nie podlega zwrotowi. 

Dotyczy ubiegania się o wizę wielokrotnego wjazdu (por. pole nr 24); 
Jestem świadomy(-a), że na pierwszy pobyt i na kolejne wizyty na terytorium państw członkowskich konieczne jest odpowiednie podróżne 
ubezpieczenie medyczne. 

Znam i akceptuje poniższe warunki: do analizy wniosku wizowego konieczne jest zebranie danych określonych w niniejszym formularzu oraz 
wykonanie zdjęcia i w stosownych przypadkach pobranie odcisków palców, a wszelkie dane osobowe dotyczące mojej osoby, zawarte w formularzu 
wniosku wizowego, wraz z moimi odciskami palców i fotografią, zostaną przedłożone właściwym władzom państw członkowskich i będą przez nie 
przetwarzane w celu podjęcia decyzji w sprawie mojego wniosku wizowego. 
Dane te oraz dane dotyczące decyzji w sprawie mojego wniosku lub decyzji o unieważnieniu wydanej wizy, jej cofnięciu lub przedłużeniu okresu jej 
ważności zostaną wprowadzone do systemu informacji wizowej VIS (1), będą w nim przechowywane maksymalnie przez okres pięciu lat i będą w 
tym okresie udostępniane organom wizowym i organom właściwym do dokonywania kontroli wizowej na granicach zewnętrznych i na terytorium 
państw członkowskich oraz organom imigracyjnym i azylowym w państwach członkowskich, by zweryfikowały, czy spełnione są warunki legalnego 
wjazdu, pobytu i zamieszkania na terytorium państw członkowskich, by stwierdziły, które osoby nie spełniają tych warunków lub przestały je 
spełniać, by przeanalizowały wniosek o udzielenie azylu i określiły organ odpowiedzialny za jego rozpatrzenie. Dane te będą pod określonymi 
warunkami udostępniane także wyznaczonym organom państw członkowskich oraz Europolowi do zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i 
innym poważnym przestępstwom oraz do ich wykrywania i prowadzenia odnośnych dochodzeń. Organem odpowiedzialnym w państwie członkow-
skim za przetwarzanie tych danych jest: [(...)]. 
Wiem, że mam prawo uzyskać w każdym państwie członkowskim informację o danych dotyczących mojej osoby przechowywanych w systemie VIS 
oraz informację o państwie członkowskim, które te dane przekazało, oraz żądać, by dane dotyczące mojej osoby zostały skorygowane - jeżeli są 
nieścisłe - albo usunięte - jeżeli zostały pobrane nielegalnie. Na moje wyraźne żądanie organy analizujące mój wniosek powiadomią mnie, w jaki 
sposób mogę skorzystać z prawa do sprawdzenia danych dotyczących mojej osoby i wystąpić o ich korektę lub usunięcie, oraz powiadomią mnie o 
odnośnych środkach odwoławczych zgodnie z prawem krajowym danego państwa. Skargi dotyczące ochrony danych osobowych będą rozpatrywane 
przez krajowy organ nadzorczy tego państwa członkowskiego [dane kontaktowe]. 
Oświadczam, że zgodnie z moją wiedzą wszystkie informacje szczegółowe przeze mnie przedłożone są poprawne i kompletne. Jestem świadomy(-a), 
że podanie nieprawdziwych informacji spowoduje odrzucenie mojego wniosku lub unieważnienie przyznanej wizy i może podlegać odpowiedzial-
ności karnej zgodnie z prawem państwa członkowskiego, które rozpatruje wniosek. 
Podejmuję się opuścić terytorium państw członkowskich przed wygaśnięciem ważności wizy, jeżeli zostanie mi ona przyznana. Wiadomo mi, że 
posiadanie wizy jest tylko jednym z warunków wjazdu na terytorium europejskie państw członkowskich. Sam fakt przyznania mi wizy nie oznacza, 
że będę miał(-a) prawo do odszkodowania w przypadku niespełnienia warunków określonych w przepisach art. 5 ust. l rozporządzenia (WE) nr 
562/2006 (kodeks graniczny Schengen), wskutek czego nie uzyskam zezwolenia na wjazd. To, czy warunki wjazdu są spełnione, zostanie ponownie 
sprawdzone w momencie wkraczania na europejskie terytorium państw członkowskich. 

     Miejscowość i data 
 

Podpis 
(za nieletnich podpisuje osoba sprawująca władzę rodzicielską/opiekun 
prawny): 
 

 

(1) O ile VIS funkcjonuje. 
 

34. Dane osobowe członka rodziny będącego obywatelem UE, EOG lub CH 
N

Nazwisko Imię (imiona)  
 

Data urodzenia Obywatelstwo Numer dokumentu podróży lub 
dowodu tożsamości 

 
 

35. Pokrewieństwo z obywatelem UE, EOG lub CH  

małżonek dziecko ……………… wnuk wstępny pozostający na utrzymaniu  
 

36. Miejscowość i data 37. Podpis (za nieletnich podpisuje osoba sprawująca władzę 
     rodzicielską/opiekun prawny) 
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ZAŁĄCZNIK VII 

 

WYPEŁNIANIE NAKLEJKI WIZOWEJ 

1.    Miejsce na obowiązkowe wpisy 

1.1. Rubryka „WAŻNA W" 

Ta rubryka wskazuje terytorium, na którym posiadacz wizy jest uprawniony do podróżowania. Rubryka ta może być wypełniona 

wyłącznie na jeden z następujących sposobów: 

a) państwa Schengen; 

b) państwo lub państwa Schengen, do których terytorium jest ograniczona ważność wizy (w takim przypadku 

używa się następujących skrótów): 

BE BELGIA 

CZ REPUBLIKA CZESKA 

DK DANIA 

DE NIEMCY 

EE ESTONIA 

GR GRECJA 

ES HISZPANIA 

FR FRANCJA 

IT WŁOCHY 

LV ŁOTWA 

LT LITWA 

LU LUKSEMBURG 

HU WĘGRY 

MT MALTA 

NL NIDERLANDY 

AT AUSTRIA 

PL POLSKA 

PT PORTUGALIA 

SI SŁOWENIA 

SK SŁOWACJA 

FI FINLANDIA 

SE SZWECJA 

IS ISLANDIA 

NO NORWEGIA 

CH SZWAJCARIA 

1.2.  Jeżeli naklejki wizowej używa się do wydania wizy jednolitej, we wspomnianym polu wpisuje się wyrazy „państwa 

Schengen" w jeżyku państwa członkowskiego wydającego wizę. 

1.3. Jeżeli naklejki wizowej używa się do wydania wizy o ograniczonej ważności terytorialnej zgodnie z art. 25 ust. l 

niniejszego rozporządzenia, w polu tym wpisuje się nazwe(-y) państwa członkowskiego, do którego(-ych) terytorium 

ogranicza się prawo pobytu posiadacza wizy, w jeżyku państwa członkowskiego wydającego wizę. 

1.4. Jeżeli naklejki wizowej używa się do wydania wizy o ograniczonej ważności terytorialnej zgodnie z art. 25 ust. 3 

niniejszego rozporządzenia, kody można wpisywać według następującego schematu: 

a) wpisanie kodów dla danych państw członkowskich; 
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b) wyrazy „państwa Schengen", a po nich nawias zawierający znak minus i kody państw członkowskich, na których 

terytorium wiza nie jest ważna; 

c) jeżeli w polu „ważna na" nie mieszczą się kody wszystkich państw członkowskich, które uznają dany dokument 

podróży (nie uznają danego dokumentu podróży), zmniejsza się stosowaną wielkość liter. 

 

2. Pole „OD ... DO ..." 

W polu tym wskazuje się okres pobytu, do którego wiza upoważnia swojego posiadacza. 

 

Data, od której zezwala się posiadaczowi wizy na wjazd na terytorium objęte zakresem ważności wizy, wpisywana jest w następujący sposób, po 

słowie „OD": 

− dwie cyfry na oznaczenie dnia; dni od l do 9 poprzedza się zerem, 

− myślnik, 

− dwie cyfry na oznaczenie miesiąca; miesiące od l do 9 poprzedza się zerem, 

− myślnik, 

− dwie cyfry na oznaczenie roku, odpowiadające dwóm ostatnim cyfrom danego roku. 

Na przykład: 05-12-07 = 5 grudnia 2007 r. 

 

Datę oznaczającą ostatni dzień pobytu, do którego wiza upoważnia swojego posiadacza, wpisuje się po słowie „DO" w taki sam sposób jak datf 

opisaną powyżej. Posiadacz wizy musi opuścić terytorium objęte zakresem ważności wizy do północy tego dnia. 

 

3. Rubryka „LICZBA WJAZDÓW" 

Rubryka ta określa, ile razy posiadacz wizy może wjechać na terytorium objęte zakresem ważności wizy, tj. oznacza liczbę pobytów, na które można 

podzielić cały okres ważności wizy, zob. pkt 4. 

Liczba wjazdów może wynosić jeden, dwa lub więcej. Liczbę tę podaje się po prawej stronie tekstu, wpisując „01", „02" lub skrót „MULT", jeżeli 

wiza uprawnia do więcej niż dwóch wjazdów. 

Jeżeli wydana zostanie wiza lotniskowa wielokrotnego wjazdu, o której mowa w art. 26 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, jej okres ważności oblicza 

się w następujący sposób: data pierwszego wyjazdu + 6 miesięcy. 

Wiza traci ważność, gdy całkowita liczba wyjazdów jej posiadacza z terytorium objętego jej ważnością odpowiada liczbie dopuszczalnych wjazdów, 

nawet jeżeli posiadacz wizy nie wykorzystał maksymalnej liczby dni objętych wizą. 

 

4. Pole „CZAS POBYTU ... DNI" 

W polu tym wskazuje się, przez ile dni posiadacz wizy może przebywać na terytorium objętym jej ważnością. Pobyt taki może być ciągły lub - w 

zależności od liczby dopuszczalnych dni - podzielony na kilka pobytów w okresie omówionym w pkt 2, o ile zachowana jest dozwolona liczba 

wjazdów określona w pkt 3. 

Miedzy wyrazami „CZAS POBYTU" oraz „DNI" podaje się liczbę dni, w czasie których zezwala się na pobyt, oznaczając ją dwiema cyframi, przy 

czym, jeżeli liczba dni jest mniejsza niż 10, jako pierwszą cyfrę wpisuje się zero. 

Maksymalna liczba dni, jaką można wpisać w tym polu, to 90. 

Jeżeli wydaje się wizę na okres dłuższy niż sześć miesięcy, czas pobytu wynosi 90 dni w ciągu każdego sześciomiesięcznego okresu. 

 

5. Pole „WYDANA W ... DNIA ..." 

W polu tym podaje się nazwę miejscowości, w której znajduje się organ wydający wizę. Datę wydania wpisuje się po wyrazie „DNIA". 

Datę wydania wpisuje sif tak samo jak datę, o której mowa w pkt 2. 

 

6. Rubryka „NUMER PASZPORTU" 

Rubryka ta określa numer dokumentu podróży, w którym umieszcza się naklejkę wizową. 

Jeżeli osoba, której wydaje się wizę, jest wpisana do paszportu współmałżonka, rodzica lub opiekuna, podaje się numer dokumentu podróży tej 

osoby. 
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Jeżeli dokument podróży osoby ubiegającej się o wizę nie jest uznawany przez państwo członkowskie 
wydające, wizę umieszcza się na oddzielnym arkuszu o jednolitym wzorze przeznaczonym na wizy. 
Jeżeli naklejkę wizową umieszcza się na oddzielnym arkuszu, to w tym polu należy podać nie numer paszportu, lecz 
sześciocyfrowy numer typograficzny, który figuruje na arkuszu. 

7. Rubryka „KATEGORIA WIZY" 

Aby ułatwić pracę organom kontrolującym, w polu tym podaje się kategorię wizy, używając liter A, C i D w 
następujący sposób: 
A: wiza lotniskowa (zgodnie z definicją z art. 2 ust. 5 niniejszego rozporządzenia) 

C: wiza (zgodnie z definicją z art. 2 ust. 2 niniejszego rozporządzenia) D: wiza 

pobytowa długoterminowa 
8. Rubryka „NAZWISKO I IMIĘ" 

Najpierw wpisuje się pierwszy wyraz z pola „nazwisko" w dokumencie podróży posiadacza wizy, a po nim pierwszy 
wyraz ze znajdującego się tam pola „imię". Organ wydający wizę sprawdza, czy widniejące w dokumencie podróży 
nazwisko i imię, które mają zostać wpisane w tym polu oraz w polu do odczytu elektronicznego, są 
identyczne z nazwiskiem i imieniem podanymi we wniosku wizowym. Jeżeli liczba znaków składających się na 
nazwisko i imię przekracza liczbę dostępnych pól, nadliczbowe znaki należy zastąpić kropką (.). 

9. a)  Obowiązkowe wpisy, jakie należy dodać w sekcji „UWAGI" 
— Jeżeli na mocy art. 8 wizę wydaje się w imieniu innego państwa członkowskiego, dodaje się następującą 

uwagę: „R/[kod reprezentowanego państwa członkowskiego.]". 

— jeżeli wizę wydaje się do celów tranzytu, dodaje się uwagę: „TRANZYT". 

b) Miejsce na wpisy krajowe (sekcja „UWAGI") 
Pole to zawiera też adnotacje w języku państwa członkowskiego wydającego wizę dotyczące przepisów prawa 
krajowego. Jednakże adnotacje te nie powielają obowiązkowych uwag, o których mowa w pkt 1. 

c) Miejsce na fotografię 
Kolorowy wizerunek posiadacza wizy zostaje zintegrowany z naklejką wizową w miejscu przeznaczonym do tego 
celu. 
Jeżeli chodzi o integrację wizerunku z naklejką wizową, obowiązują następujące zasady. 
Rozmiar głowy od podbródka do czubka głowy powinien wypełniać 70-80 % powierzchni fotografii w pionie. 
Minimalna rozdzielczość wynosi: 
— 300 pikseli na cal (ppi), bez kompresji, do skanowania, 

— 720 punktów na cal (dpi) do drukowania zdjęć w kolorze. 

10. Miejsce odczytu elektronicznego 
Sekcja ta składa się z dwóch wierszy po 36 znaków każdy (OCR B-10 

cpi). l wiersz: 36 znaków (obowiązkowo) 
 

Pozycja Liczba znaków Treść Szczegóły techniczne 
1-2 2 Rodzaj dokumentu Pierwszy znak: V 

Drugi znak: kod wskazujący kategorię wizy 
(A, C lub D) 

3-5 3 Państwo wydające 3-znakowy literowy kod ICAO: BEL, CHE, 
CZE, DNK, D«, EST, GRC, ESP, ERA, 1TA, 
LVA, LTU, LUX, HUN, MLT, NLD, AUT, PÓL, 
PRT, SYN, SVK, FIN, SWE, ISL, NOR. 

6-36 31 Nazwisko i imię Nazwisko powinno być oddzielone od imion 
2 symbolami («); poszczególne części 
imienia powinny być oddzielone jednym 
symbolem (<); miejsca niepotrzebne należy 
wypełnić symbolem (<). 
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2 wiersz: 36 znaków (obowiązkowo) 
 

Pozycja Liczba znaków Treść Szczegóły techniczne 
1 9 Numer wizy Jest   to   numer   nadrukowany   w   prawym 

górnym rogu naklejki. 
10 1 Znak kontrolny Znak ten jest wynikiem złożonego obliczenia 

opartego na treści poprzedniej pozycji według 
algorytmu określonego przez ICAO. 

11 3 Obywatelstwo  osoby 
ubiegającej się o wizę 

Kod literowy zgodny z 3-znakowym kodem 
ICAO. 

14 6 Data urodzenia W następującej kolejności RRMMDD: 

RR   = rok (obowiązkowo) MM = 

miesiąc lub « jeśli nieznany DD  = 

dzień lub « jeśli nieznany 
20 1 Znak kontrolny Znak ten jest wynikiem złożonego obliczenia 

opartego na treści poprzedniej pozycji według 
algorytmu określonego przez ICAO. 

21 1 Pleć F   = kobieta, M = 

mężczyzna, <  = nie 

określono. 
22 6 Data               upływu 

ważności wizy 
W   następującej   kolejności:   RRMMDD,   bez 
symboli wypełniających. 

28 1 Znak kontrolny Znak ten jest wynikiem złożonego obliczenia 
opartego na treści poprzedniej pozycji według 
algorytmu określonego przez ICAO. 

29 1 Ważność terytorialna a) Na wizie o ograniczonej ważności teryto-
rialnej wstawić literę T. 

   b) Na wizie jednolitej wstawić symbol wypeł-
niający <. 

30 1 Liczba wjazdów 1, 2 lub M 
31 2 Czas trwania pobytu a) Krótki   pobyt:   liczba  dni   powinna  być 

wpisana w obszarze do odczytu wzroko-
wego. 
b) Długi pobyt: «. 

33 4 Początek          okresu 
ważności 

W kolejności MMDD bez symboli wypełnia-
jących. 
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Minister Sp granicznych

dot. :  RM-10-8-10 z 25.01.2010 r .

Warszawu, Orriu 23 stycznia 2010 r.

Pan Maciej Berek
Sekretarz Rady MinistrÓw

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o
cudzoziemcach oraz niekt rych innych ustaw wyrażona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 2
ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U.z2007 r.
Nr 65' poz, 437 z p6źn. zm.) przez ministra wlaściwego do spraw członkostwa
Rzecrypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z przedł,oŻonym projektem ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz
niektÓrych innych ustaw pozwalam sobie wyrazić następuj ącą opinię:

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Z poważantem

Do wiadomoŚci:

Pan Jerzy Miller
Minister Spraw Wewnętrznych i Adrninistracji
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Projekt 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) 
 

z dnia ................................ 
                                                                   

w sprawie wzoru zaproszenia i wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do 
ewidencji zaproszeń 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 
2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. Określa się wzór: 

 1) zaproszenia, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; 

 2) formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń, stanowiący załącznik nr 
2 do rozporządzenia. 

 
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2010 r.3). 

 

 
MINISTER 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
I ADMINISTRACJI 

 

 

 

 

                                                      
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na 
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, 
poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570 , z 
2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790 oraz z 2010 r. Nr …, poz. .... 
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru zaproszenia i wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do 
ewidencji zaproszeń (Dz. U. Nr 43, poz. 242), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, na podstawie art. 13 ustawy z dnia ...................... o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr ..., poz. …). 



2 

Załączniki do rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji      
z dnia ......................... (poz. ...) 

 
Załącznik nr 1 

 
WZÓR ZAPROSZENIA 

 
AWERS 
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REWERS 
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Załącznik nr 2 

.....................................................................      /   /   
(pieczęć organu przyjmującego wniosek) /  

(stamp of the authority accepting the application) / (cachet de 
l’organe qui reçoit la demande) 

 rok/ year/ année miesiąc/ month/ 
mois 

 

dzień/ day/ jour 

            

 

 

                                                                                                   (miejsce i data złożenia wniosku) /                          
                                                                         (place and date of filing the application) / (lieu et date du depot 
                                                                                                                     de la demande) 

         

Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z pouczeniem  
zamieszczonym na stronie 7 

Prior to completing the application please familiarise yourself with the notes on page 7 
Avant de remplir la demande, consultez l’instruction sur la page 7 

 

Wniosek wypełnia się w języku polskim 
The application should be completed in Polish language 

La demande doit être remplie en langue polonaise 
 

 

 
 

 

WNIOSEK O WPISANIE ZAPROSZENIA DO EWIDENCJI ZAPROSZEŃ 
APPLICATION TO ENTER THE INVITATION INTO THE INVITATION REGISTER /  

DEMANDE D'ENREGISTREMENT DE L’INVITATION AU REGISTRE DES INVITATIONS 
 

  

  
Do / to / à  ............................................................................................................................ 
                                                            (nazwa organu, do którego składany jest wniosek) / 
                       (name of authority the application is filed to) / (dénomination de l’organe où la demande est déposée) 

 
 
A. DANE ZAPRASZAJĄCEGO/ DATA OF THE INVITING PERSON/ DONNEES DE L’INVITANT 

                   (zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią rubrykę) / (tick the appropriate box with ,,X”) / (mettre un "X" dans la case adéquate) 
 

 Osoba fizyczna / Private individual/ 
Personne physique 

 Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej / Legal entity or the 
organizational unit without legal capacity / Personne morale ou entité d’organisation sans personnalité morale 

 
1. Nazwisko lub firma albo nazwa / Surname or      
   the company or name / Nom ou  firme ou  
   dénomination:        
2. Imię (imiona) / Name (names) / Prénom                     
  (prénoms):                     

      
3. Data urodzenia / Date of birth / Date de naissance:   / /  

        rok / year / année 
            

     miesiąc / month /             dzień / day / 
               mois                             jour    

 
     

4. Miejsce urodzenia / Place of birth / Lieu de      
   naissance:                     
5. Kraj urodzenia (nazwa państwa) / Country      
    of birth (name of the country) / Pays de naissance  
   (appellation du pays): 

                    

6. Obywatelstwo / Nationality / Nationalité:      
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I. Adres zamieszkania lub siedziby zapraszającego / Place of residence or the seat of the inviting person / Adresse du domicile ou du 
    siège de l’invitant 

1. Miejscowość / Town / Localité:       

       
 

2. Ulica / Street / Rue:       
 

3. Numer domu / House Number / Numéro du     4. Numer mieszkania /      5. Kod pocztowy   -    

bâtiment:    Apartament Number /  
Numéro d’appartement

    / Postal  Code  / 
Code postal 

      

    
4. Numer telefonu/Telephone number/ Numéro de  
téléphone                     

 
 II. Dokument tożsamości osoby fizycznej lub numer REGON / Identity document of the private individual or REGON 
      Number / Document d’identité de la personne physique ou le numéro REGON 
 
Rodzaj dokumentu / Type of document /      
Type de document:                     
 
Seria / Series   Numer /  
/ Série:           Number /                     
 
 

          Numéro:                     

Numer REGON / REGON Number / Numéro                      

     REGON: 
 

III.  Sytuacja finansowa zapraszającego / Financial situation of the inviting person / Situation financière de l’invitant 
 

 

Ilość osób pozostających na utrzymaniu (dotyczy osoby fizycznej) / Number of dependent people (regards a private individual) /    
Nombre de personnes à charge (concerne les personnes physiques): 
 
 
IV. Warunki mieszkaniowe zapraszającego/ Accommodation of the inviting person/ Conditions d’habitation de 
      l’invitant 

 
1. Tytuł prawny do lokalu / Legal title to  
    the premises /  Titre juridique au local: 

 

2. Powierzchnia użytkowa lokalu zajmowanego przez zapraszającego /  Usable area of the premises occupied by the     m2  
    inviting person /  Surface utile du local  occupé par l’invitant:  
 

    3. Ilość osób zameldowanych w lokalu zajmowanym przez zapraszającego /  
    Number of people registered in the premises occupied by the inviting person / Nombre de   
    personnes déclarées dans le local occupé par l’invitant:   

na stałe /  permanently / 
fixe                            

 

czasowo / temporarily /  
temporaire 
               

      
B. DANE ZAPRASZANEGO CUDZOZIEMCA / DATA OF THE INVITED FOREIGNER / 

DONNEES DE L’ETRANGER INVITE 
 

1. Nazwisko / Surname / Nom: 

      

2. Nazwiska poprzednie / Previous surnames/                     
    Noms précédents:      

3. Imię (imiona) / Name (names) / Prénom                     

    (prénoms):                     

-2- 



6 

4. Płeć/ Sex/ Sexe:                     

5. Data urodzenia / Date of birth / Date de     /   /         
    naissance: rok / year / année miesiąc / month /  

mois 
dzień / day / 
jour 

        

                            
6. Miejsce urodzenia / Place of birth / Lieu de                     

    naissance:                     

7. Kraj urodzenia (nazwa państwa) /                      
    Country of birth (name of the country) / Pays de 
    naissance (appellation du pays): 

                    

8. Obywatelstwo / Nationality / Nationalité:                     
                     
9. Stopień pokrewieństwa z zapraszającym /                      

   Degree of kin with the inviting person / Degré de    
   parenté avec l’invitant: 

                    

                   
10. Seria i numer dokumentu podróży /                     

     Series and number of the travel document / 
     Série et n° du document de voyage: 
 

                    

 
I. Adres zamieszkania / Place of residence / Adresse du domicile:

1. Miejscowość / Town / Localité:                     

2. Ulica / Street / Rue:                     

3. Numer domu / House number / Numéro du        4. Numer mieszkania /         

    bâtiment:        Apartment number / Numéro d’appartement:        

5. Kod pocztowy / Postal code / Code postal:                     
      
6. Kraj (nazwa państwa) / Country (name                     

        of the country) / Pays (appellation du pays): 
         
II Adres miejsca  zakwaterowania/ address of the accommodation/adresse d’hébergement
 
 
1. Miejscowość / Town / Localité:                     

2. Ulica / Street / Rue:                     

3. Numer domu / House number / Numéro du        4. Numer mieszkania /         

    bâtiment:        Apartment number / Numéro d’appartement:        

5. Kod pocztowy / Postal code / Code postal:                     
      
6. Kraj (nazwa państwa) / Country (name                     

        of the country) / Pays (appellation du pays): 
 

III. Cel pobytu/ purpose of the stay/objet du séjour : 
  
     
 
 
 
 

 
-3- 
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Miejsce na znaczek opłaty skarbowej za podanie i załączniki (wkleja organ) 
Place for a stamp duty for the application and attachments (put by the authority) 

Place pour le timbre fiscal à titre de la demande et des annexes (à coller par l’organe) 
 
 
 

 
 

 
 
 

Załączniki do wniosku / Attachments to the application / Annexes à la demande: 
 (załącza wnioskodawca) / (attached by the applicant) / (à joindre par le demandeur) 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
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Zapraszam wyżej wymienionego/-ych cudzoziemca/-ów na okres od …............ do …............ 
I invite the above mentioned foreigner(s) for the period from ................. to ................. 
J’invite l’étranger(s) indiqué(s) ci-dessus pour une période du ................. au ................. 
 
Zobowiązuję się 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. 
 
I agree to cover the costs associated with stay of the invited foreigner(s) including the cost of  accommodation and possible medical 
treatment, the cost of the return to country of origin or residence or the cost of the transit to a third country into which foreigner(s) 
is(are) certain to be admitted as well as the costs of removal from the Republic of Poland.  
 
Je m’engage à prendre en charge associées avec les frais de séjour de l’étrange(s) invité(s), y compris le frais d’hébergement et de 
possible soins médicaux, le frais de retour dans son pays d’origine ou de résidence ou le frais de transit vers un pays tiers dans lequel 
son admission est garantie et les frais d’éloignement de la République de Pologne. 
 
 
 
Jestem świadomy, że złożenie wniosku lub dołączenie dokumentów zawierających nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe 
informacje, a także zeznanie w postępowaniu o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń nieprawdy, zatajenie prawdy, 
podrobienie, przerobienie dokumentu w celu użycia za autentyczny lub używanie takiego dokumentu jako autentycznego spowoduje 
odmowę wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń albo unieważnienie zaproszenia. 
 
I am aware that the submission of the application or attachment of the documents containing the untrue personal data or false 
information and stating untrue, concealing the truth, forging, processing the documents for the purpose of using as authentic ones 
and using such document as an authentic one in the enter the invitation into the invitation register process shall result in the refusal 
of enter the invitation into the invitation register or cancellation of the invitation. 
 
Je déclare être conscient que le dépôt d’une demande ou des documents en annexe avec des coordonnées ou informations fausses, 
ainsi qu’une fausse déclaration lors de la procédure d`enregistrement de la invitation au registre des invitation, dissimulation des 
faits, falsification ou rectification d’un document dans le but de l’utiliser comme l’original ou l’utilisation d’un tel document comme 
authentique causera le refus de enregistement de l`invitation au registre des invitation ou l’annulationde l`invitation. 

 
 
Data I podpis zapraszającego / Date and signature of the inviting person / Date et signature de      /   /   
l’invitant.: rok / year / année    miesiąc / month / dzień / 8eg  / 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             mois                                  jour 
 

  
 (podpis) / (signature)/ (signature) 

   
 
 
 
 
 

 
Miejsce na potwierdzenie opłaty za wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń 

Place for the receipt of the fee to enter the invitation into the invitation register 
Place pour le 8egis de la redevance à titre de l’enregistrement de l’invitation dans le 8egister des invitations 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-5- 
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Wypełnia organ rozpatrujący wniosek/ Completed by the authority reviewing the application/ A remplir par l’organe qui 
instruit la demande 

 
C. ADNOTACJE URZĘDOWE/ OFFICIAL NOTES/ ANNOTATIONS DE L’OFFICE  

 
           
Numer systemowy osoby /             
System number of the individual /  
Numéro de la personne dans le système:          

 
Numer systemowy wniosku /             
System number of the application /  
Numéro de la demande dans le système: 
 

         

           Numer wpisu do ewidencji zaproszeń / 
Registration number / Numéro 
d’enregistrement: 
 

         

 
Data, imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby przyjmującej wniosek / Date,     /   /   
name, surname, position and signature of the individual reviewing the application / Date, nom, prénom, 
fonction et signature du fonctionnaire qui reçoit la demande: 

         rok / year / année                  miesiąc / month /            dzień / day / 
                                                          mois                                  jour 
                              

                  
  
 (podpis) / (signature) / (signature) 
  

Data, imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby rozstrzygającej sprawę / Date,     /   /   
name, surname, position and signature of the individual recognizing the case / Date, nom, prénom, 
fonction et signature du fonctionnaire qui décide dans le cas: 

rok / year / année                  miesiąc / month /            dzień / day / 
                                                          mois                                  jour 

 
  

 (podpis) / (signature) / (signature) 

  
Rodzaj decyzji / Type of  decision / Type de                     
décision:                    

       
 

      
Liczba osób objętych decyzją / Number of people covered under the decision / Nombre de personnes englobées par la decision:    
 
Data i podpis osoby odbierającej decyzję / Date and signature of the individual collecting the decision /     /   /   
Date et signature de la personne qui reçoit la décision: rok / year / année   miesiąc / month / 

mois 
dzień / day  / 

jour 
 

  
 (podpis) / (signature) / (signature) 

  
Wydane zaproszenie / Issued invitation / Invitation délivrée: 
 
Seria / Series   Numer / Number /                     
/ Série:                                       Numéro:                   

                    

Data wpisu do ewidencji zaproszeń / Date of     /   /            
entry into the invitation register / Date 
d’enregistrement dans le registre des invitations: 

rok / year / année miesiąc / month / 
mois 

dzień / day  / jour 

            
             

Organ wydający / Issuing authority /                     
Délivrée par: 
 
Data i podpis osoby odbierającej zaproszenie / Date and signature of the individual collecting the invitation /     /   /   
Date et signature de la personne qui reçoit l’invitation: rok / year / année miesiąc / month /  

mois 
dzień/ day/ 

jour 

  
  
 (podpis)/ (signature) / (signature) 

-6- 
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POUCZENIE / NOTE / INSTRUCTION 
 
1) Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki. W przypadku braku danych - wniosek może być 

pozostawiony bez rozpatrzenia. 
All required fields should be completed. In the case of a lack of the required data the application might not be 
reviewed. 

Il faut remplir toutes les cases demandées. En cas d’absence des données nécessaires, la demande pourrait ne pas 
être instruite. 

2) Kwestionariusz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami wpisywanymi w odpowiednich 
kratkach. 

 The application should be completed eligibly, in capital letters entered into the appropriate boxes. 
Le formulaire doit être rempli lisiblement, en majuscules inscrites dans les cases correspondantes. 
 

3) Części A i B wypełnia wnioskodawca. Jeżeli zapraszającym jest osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w części A należy wypełnić tylko punkty nie 
dotyczące wyłącznie osoby fizycznej. 
Parts A and B should be completed by the applicant. If the legal entity or the organizational unit without legal 
capacity is the inviting person, in Part A only the sections that do not apply exclusively to the private individual 
should be completed. 
Les parties A et B sont à remplir par le demandeur. Dans la partie A l’invitant qui est une personne morale ou 
une unité d’organisation sans personnalité morale remplit uniquement les points qui ne concernent pas 
uniquement la personne physique. 
 

4) Część C wypełnia organ przyjmujący wniosek. 
Part C shall be completed by the authority reviewing the application.  
La partie C est à remplir par l’organe qui reçoit la demande. 
 

5) W części B, w rubryce „płeć” wpisać M - dla mężczyzny, K - dla kobiety. 
In Part B in the „sex” field „M” should be entered for male and „K” for women. 
Dans la partie C, rubrique “sexe” - inscrire ”M” pour un homme, “K” pour une femme. 
 

6) W przypadku gdy zaproszenie ma obejmować małżonka i dzieci osoby zapraszanej należy 
dodatkowo wypełnić część B wniosku dla każdej z tych osób. 
If the invitation includes a spouse and children of the invited person then Part B of the application should be 
completed for each of these individuals. 
Si l’invitation doit englober le conjoint et les enfants de la personne invitée, la partie B doit être remplie 
séparément pour chacune de ces personnes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-7- 
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UZASADNIENIE 
 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. 
zm.). Przepis zobowiązuje ministra właściwego do spraw wewnętrznych do określenia, w drodze 
rozporządzenia, wzorów: 

 1) zaproszenia, 

 2) formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń. 

Dotychczas problematyka ta była uregulowana w rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru zaproszenia i wzoru 
formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń (Dz. U. Nr 43, poz. 242). 
Konieczność wydanie nowego rozporządzenia wynika ze zmiany przepisów ustawy o 
cudzoziemcach dokonanych ustawą z dnia …………… o zmianie ustawy  o cudzoziemcach oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr …, poz. …) dostosowujących polskie prawo do regulacji 
zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 810/2009 z dnia 13 lipca 
2009 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 
15.09.2008, str. 1). 

Zmiana wzoru zaproszenia oraz wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do 
ewidencji zaproszeń wynika ze zmiany brzmienia art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o cudzoziemcach, który określa zakres danych zamieszczanych w zaproszeniu. Projektowany 
przepisy przewidują uzupełnienie danych zwartych w zaproszeniu o wskazanie numeru telefonu 
zapraszającej osoby fizycznej oraz adresu siedziby i numeru telefonu zapraszającej osoby 
prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej. Ponadto projekt przewiduje, że w 
zaproszeniu zamieszcza się 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. Treść 
zobowiązania uzupełniono o wyraźne wskazanie, że zapraszający zobowiązuje się także do 
pokrycia kosztu zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca, co uwzględnia art. 17 ust. 2 ustawy 
z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach w dotychczasowym brzmieniu oraz projektowany art. 
17 ust. 2 pkt 3 tej ustawy. Uwzględniono w ten sposób art. 14 ust. 4 lit. a rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 810/2009, zgodnie z którym w formularzu 
zaproszenia podaje się w szczególności, czy jest wypełniany w celu udowodnienia pokrywania 
kosztów pobytu przez inną osobą lub zakwaterowania u osoby prywatnej. Rozszerzono również 
zakres danych zamieszczanych w zaproszeniu o adres miejsca zakwaterowania zapraszanego 
cudzoziemca, a także o określenie celu pobytu zapraszanego cudzoziemca, w celu uwzględnienia 
zapisu art. 14 ust 4 lit e i lit f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 
810/2009.  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 
Przepisy projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 

sprawie wzoru zaproszenia i wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji 
zaproszeń będą oddziaływać na następujące podmioty: 

1) cudzoziemców, 

2) Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, 

3) wojewodów, 

4) konsulów, 

5) organy Straży Granicznej. 

 

2. Obowiązek przeprowadzenia konsultacji 
Projekt rozporządzenia został opracowany w resorcie spraw wewnętrznych i 

administracji. W procesie uzgodnień międzyresortowych zostanie przedstawiony do 
zaopiniowania członkom Rady Ministrów, Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także 
Prezesowi Rządowego Centrum Legislacji, Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych 
Osobowych oraz Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego. 

W ramach konsultacji społecznych i w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 5 
ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 
Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych 
Koszty związane z wydaniem projektowanego rozporządzenia będą obejmowały 

wydrukowanie blankietów zaproszeń według nowego wzoru, które wyniosą łącznie ok. 298 590 
zł. 

Oszacowania ww. kosztów dokonano biorąc pod uwagę, że: 

- koszty przygotowania nowego wzoru zaproszenia wyniosą ok. 12 500 zł (wprowadzeniu zmian 
w tekstach wykonanych metodą offsetową – bez zmiany matrycy stalorytniczej), 

- koszty wydrukowania blankietów zaproszeń według nowego wzoru wyniosą ok. 286 090 zł, 
przy założeniu, że cena jednostkowa zaproszenia wyniesie ok. 4,27 zł (zgodnie z informacją 
uzyskaną z Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych) oraz że liczba wydawanych 
zaproszeń, których w 2008 r. wydano ok. 60.000, ulegnie zwiększeniu do ok. 67 000. 

Ww. koszty związane z przygotowaniem nowego wzoru zaproszenia i wydrukowaniem 
blankietów zaproszeń według nowego wzoru zostaną sfinansowane w ramach środków 
zaplanowanych w budżecie państwa w części 42 - Sprawy wewnętrzne, której dysponentem jest 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, ze środków będących w dyspozycji Szefa Urzędu 
do Spraw Cudzoziemców, i nie będą stanowić tytułu do ubiegania się o dodatkowe środki z 
budżetu państwa. 
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 Zmiana wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń nie 
pociągnie za sobą dodatkowych kosztów związanych z ich przygotowaniem i wydrukowaniem. 
Przygotowanie nowego wzoru wniosku będzie polegało na dostosowaniu dotychczasowego 
wzoru do zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (nie 
powstaną przy tym żadne koszty – wzór zostanie przygotowany w Urzędzie do Spraw 
Cudzoziemców). Natomiast co do kosztów wydrukowania formularza wniosku o wpisanie 
zaproszenia do ewidencji zaproszeń, to należy zauważyć, że koszty te już obecnie są ponoszone 
przez wojewodów w każdym roku i są uwzględniane przy planowaniu wydatków w budżetach 
wojewodów. Nie będzie zatem żadnych dodatkowych wydatków związanych z wprowadzeniem 
nowego wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń w stosunku 
do tych, które zostały zaplanowane w budżetach wojewodów na ten cel. Środki finansowe 
zaplanowane w budżetach wojewodów na 2009 r. z przeznaczeniem na druk formularzy wniosku 
o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń stanowiły kwotę ok. 42 000 zł. 

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w 
tym funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy, 
konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz 
sytuację i rozwój regionalny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/02-kt 



Projekt 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1) 
 

z dnia ................................ 
                                                                   

w sprawie dokumentów oraz wiz dla szefów i członków personelu misji 
dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków personelu 
konsularnego państw obcych, innych osób oraz statusu członków ich rodzin 

 

 
Na podstawie art. 48f ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. 

U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Rozporządzenie określa: 
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. 
 

§ 2. 1. Dokumentami, o których mowa w § 1 pkt 1, są: 
1) legitymacja dyplomatyczna wydawana szefom i członkom personelu dyplomatycznego 

misji dyplomatycznych państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej, której wzór określa 
załącznik nr 1 do rozporządzenia; 

2) legitymacja służbowa wydawana członkom personelu administracyjnego i technicznego 
oraz członkom personelu służby misji dyplomatycznych państw obcych w 
Rzeczypospolitej Polskiej, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia; 

3) legitymacja konsularna wydawana kierownikom urzędów konsularnych oraz członkom 
personelu konsularnego państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej, której wzór określa 
załącznik nr 3 do rozporządzenia; 

4) legitymacja konsula honorowego wydawana konsulom honorowym w Rzeczypospolitej 
Polskiej, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia; 

5) zaświadczenie wydawane osobom innym niż wymienione w pkt 1-4, korzystającym w 
ograniczonym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z przywilejów i 
immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych, którego wzór określa załącznik nr 5 do 

                                                            
1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 
ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 216, poz. 1605). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 
165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, 
poz. 1570, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790 oraz z 2010 r. Nr …, poz. .... 
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rozporządzenia, jeżeli za wydaniem takiego zaświadczenia przemawia ustawa, umowa 
lub powszechnie ustalony zwyczaj międzynarodowy. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5, są także wydawane członkom 
rodzin wymienionych osób oraz innym osobom zrównanym z szefami i członkami personelu 
misji dyplomatycznych, kierownikami urzędów konsularnych lub z członkami personelu 
konsularnego państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustaw, umów lub 
powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także członkom ich rodzin. 
 

§ 3. 1. Wizy Schengen lub wizy krajowe wydawane 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, a także członkom ich 
rodzin oznacza się symbolem „C” lub „D” w zależności od okresu pobytu. 

2. Na naklejce wizowej w polu „uwagi” zamieszcza się napis „cel wydania:” i 
następujące oznaczenia: 
1) „DYPLOMATYCZNA” - w przypadku wjazdu i pobytu 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 członków ich 
rodzin; 

2) „SŁUŻBOWA” - w przypadku wjazdu i pobytu członków personelu administracyjnego i 
technicznego, członków personelu służby misji dyplomatycznych, pracowników 
konsularnych, członków personelu służby urzędów konsularnych państw obcych oraz 
innych osób skierowanych do pracy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyjeżdżających 
służbowo zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych 
zwyczajów międzynarodowych, a także członków ich rodzin; 

3) „KURIERSKA” - w przypadku wjazdu i pobytu kurierów dyplomatycznych. 
 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2010 r.3). 
 
 

MINISTER SPRAW  
ZAGRANICZNYCH 

 

 

W porozumieniu: 

MINISTER 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

I ADMINISTRACJI 

                                                            
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 
października 2009 r. w sprawie dokumentów oraz wiz dla szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, 
kierowników urzędów konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych oraz innych osób (Dz. 
U. Nr 192, poz. 1490), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 
13 ustawy z dnia ...................... o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr ..., 
poz. …). 
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Załączniki do rozporządzenia 
Ministra Spraw Zagranicznych  
z dnia ............................. (poz. ...) 

 
Załącznik nr 1 

WZÓR LEGITYMACJI DYPLOMATYCZNEJ 

 

Legitymacja ofoliowana, wykonana na papierze ze znakiem wodnym umiejscowionym – „Orzeł”, z 
zabezpieczeniem chemicznym, z włóknami widocznymi w VIS, z włóknami niewidocznymi w VIS i świecącymi w 
UV. 
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Załącznik nr 2 

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ 

 

Legitymacja ofoliowana, wykonana na papierze ze znakiem wodnym umiejscowionym – „Orzeł”, z 
zabezpieczeniem chemicznym, z włóknami widocznymi w VIS, z włóknami niewidocznymi w VIS i świecącymi 
w UV. 
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Załącznik nr 3 

WZÓR LEGITYMACJI KONSULARNEJ 

 

Legitymacja ofoliowana, wykonana na papierze ze znakiem wodnym umiejscowionym – „Orzeł”, z 
zabezpieczeniem chemicznym, z włóknami widocznymi w VIS, z włóknami niewidocznymi w VIS i świecącymi 
w UV. 
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Załącznik nr 4 

WZÓR LEGITYMACJI KONSULA HONOROWEGO 

 

Legitymacja ofoliowana, wykonana na papierze ze znakiem wodnym umiejscowionym – „Orzeł”, z 
zabezpieczeniem chemicznym, z włóknami widocznymi w VIS, z włóknami niewidocznymi w VIS i świecącymi 
w UV. 
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Załącznik nr 5 

WZÓR ZAŚWIADCZENIA 

 

Legitymacja ofoliowana, wykonana na papierze ze znakiem wodnym umiejscowionym – „Orzeł”, z 
zabezpieczeniem chemicznym, z włóknami widocznymi w VIS, z włóknami niewidocznymi w VIS i świecącymi 
w UV. 
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UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 48f ustawy 
z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.). 
Przepis zobowiązuje ministra właściwego do spraw zagranicznych do określenia, w 
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, w drodze rozporządzenia: 

1) dokumentów potwierdzających 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 statusu członków ich rodzin, 

2) wzorów dokumentów, o których mowa w pkt 1, 

3) oznaczenia wiz Schengen lub wiz krajowych wydawanych osobom, o których mowa w 
pkt 1. 

Dotychczas problematyka ta była uregulowana w rozporządzeniu Ministra Spraw 
Zagranicznych z dnia 22 października 2009 r. w sprawie dokumentów oraz wiz dla szefów i 
członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków 
personelu konsularnego państw obcych oraz innych osób (Dz. U. Nr 192, poz. 1490). W 
związku ze zmianą przepisu upoważniającego do wydania przedmiotowego rozporządzenia 
(dotychczas był to przepis art. 52 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach), 
dokonanego ustawą z dnia …………… o zmianie ustawy  o cudzoziemcach oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr …, poz. …), konieczne było wydanie nowego rozporządzenia. 

Zmiana przepisu upoważniającego do wydania przedmiotowego rozporządzenia 
polegała na wprowadzeniu nowego oznaczenia tego przepisu oraz dostosowaniu jego 
brzmienia do zmian przewidzianych w rozdziale 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
cudzoziemcach dotyczącym wiz. Nowelizacja przepisów rozdziału dotyczącego wiz w 
ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach miała na celu dostosowanie prawa 
polskiego do regulacji zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
Nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks 
wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2008, str. 1). W związku ze zmianami ustawy z dnia 13 
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach w projekcie rozporządzenia ogólne odniesienie do wiz 
zastąpiono odniesieniem do wiz Schengen lub wiz krajowych. 

W pozostałym zakresie treść projektu rozporządzenia odpowiada treści 
obowiązującego rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 października 2009 
r. w sprawie dokumentów oraz wiz dla szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, 
kierowników urzędów konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych oraz 
innych osób, zastępowanego przez projektowaną regulację. 

Załączone do projektu rozporządzenia wzory pozostają niezmienione w stosunku do 
obecnie obowiązujących. 

Jako termin wejścia w życie rozporządzenia wskazano dzień 5 kwietnia 2010 r., gdyż 
wówczas ma wejść w życie ustawa z dnia …………… o zmianie ustawy o cudzoziemcach 
oraz niektórych innych ustaw, która ustala brzmienie przepisu upoważniającego do wydania 
przedmiotowego rozporządzenia. 

Projektowana regulacja nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej. 
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Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega 
notyfikacji, zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów                
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 
norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom 
Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, 
dokonania konsultacji lub uzgodnienia. 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie 
Przepisy projektu rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie 

dokumentów oraz wiz dla szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników 
urzędów konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych, innych osób oraz 
statusu członków ich rodzin będą oddziaływać na szefów i członków personelu misji 
dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków personelu konsularnego 
państw obcych, innych osób zrównanych z nimi pod względem przywilejów i immunitetów 
na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych oraz 
członków ich rodzin, jak również na służby dyplomatyczne Rzeczpospolitej Polskiej oraz 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 

 

2. Obowiązek przeprowadzenia konsultacji 

Ze względu na zakres przedmiotowy regulacji projekt nie wymaga przeprowadzenia 
konsultacji społecznych. 

W celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o 
działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt 
rozporządzenia zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych 
W związku z tym, że projekt rozporządzenia nie wprowadza rozwiązań innych niż 

obecnie obowiązujące w tym zakresie, z którymi wiązałaby się konieczność poniesienia 
dodatkowych kosztów, wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje 
wydatków i nie wpłynie na zmniejszenie dochodów budżetu państwa i sektora finansów 
publicznych. 

 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,                 
w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz sytuację i rozwój regionalny 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy, 
konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz 
sytuację i rozwój regionalny. 

 

04/02-kt 



projekt 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) 

z dnia ............................... 

w sprawie wiz dla cudzoziemców 
 

Na podstawie art. 48g ust. 1 i 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 
2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) oznaczenie wiz Schengen lub wiz krajowych, z wyłączeniem tranzytowej wizy lotniskowej, o 
której mowa w art. 2 pkt 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 15.09.09, str. 1), 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; 

2) wzór blankietu wizowego, o którym mowa w art. 38 ust. 1ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
cudzoziemcach, zwanej dalej „ustawą”; 

3) wzory formularzy wniosków o wydanie wizy krajowej lub przedłużenie wizy Schengen lub 
wizy krajowej 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 przez konsula Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców danych z  
wniosku o wydanie wizy w przypadkach, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1 ustawy, 

7) sposób przekazywania przez konsula, Komendanta Głównego Straży Granicznej i ministra 
właściwego do spraw zagranicznych Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców informacji o 
wydaniu wizy Schengen w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 2 ustawy, 

8) wzór stempla potwierdzającego złożenie w terminie wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub 
wizy krajowej; 

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

10) 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; 

11) wzór  formularza, na którym wydaje się decyzję o odmowie wydania wizy krajowej, 
                                                      
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na 
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 
1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570 , z 2009 r. 
Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790 oraz z 2010 r. Nr …, poz. .... 



2 

unieważnieniu lub cofnięciu wizy krajowej; 

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

13) 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. 

 

§ 2. 1. Wizę krajową oznacza się symbolem „D”. 

2. Na naklejce wizowej w polu „uwagi” zamieszcza się napis „cel wydania:” oraz następujące 
oznaczenia celu wydania dla wiz Schengen, lub wiz krajowych: 

1) „01” - gdy wiza jest wydawana w celu turystycznym; 

2) „02” - gdy wiza jest wydawana w celu odwiedzin; 

3) „03” - gdy wiza jest wydawana w celu udziału w imprezach sportowych; 

4) „04” - gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności gospodarczej; 

5) „05” - gdy wiza jest wydawana w celu 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) „06” - gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy kierowcy wykonującego 
międzynarodowy transport drogowy; 

7) „07” - gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania innej pracy niż określona w art. 26 ust. 1 
pkt 5 i 6 ustawy; 

8) „08” - gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w 
konferencjach; 

9) „09” - gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli 
organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej; 

10) „10” - gdy wiza jest wydawana w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego 
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia; 

11) „11” - gdy wiza jest wydawana w celu szkolenia zawodowego; 

12) „12” - gdy wiza jest wydawana w celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona 
w art. 26 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy; 

13) „13” - gdy wiza jest wydawana w celu dydaktycznym; 

14) „14” - gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia badań naukowych; 

15) „15” - gdy wiza jest wydawana w celu leczenia; 

16) „16” - gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na zamieszkanie na czas 
oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 
WE; 

17) „17” -  gdy wiza jest wydawana w celu 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; 

18) „18” - gdy wiza jest wydawana w celu udziału w programie wymiany kulturalnej lub 
edukacyjnej albo programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej, a w 
przypadku gdy program jest uregulowany umową międzynarodową, której Rzeczpospolita 
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Polska jest stroną, na naklejce wizowej zamieszcza się także nazwę programu; 

19) „19” - gdy wiza jest wydawana w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, ze względu na 
interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe; 

20) „20” - gdy wiza jest wydawana w celu innym niż określony w art. 26 ust. 1 pkt 1-26 ustawy. 

3. Na naklejce wizowej w polu „uwagi” zamieszcza się napis „cel wydania:” oraz następujące 
oznaczenia celu wydania dla wiz krajowych: 

1) „21” - gdy wiza jest wydawana w celu udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu; 

2) „22” - gdy wiza jest wydawana w celu, o którym mowa w art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3 
ustawy; 

3) „23” - gdy wiza jest wydawana w celu przesiedlenia się jako członek najbliższej rodziny 
repatrianta; 

4) „24” - gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania 
Karty Polaka; 

5) „25” - gdy wiza jest wydawana w celu repatriacji; 

6) „26” - gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z ochrony czasowej. 

 

§ 3. 1. Wzór blankietu wizowego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

2. Wzór formularza wniosku o wydanie wizy krajowej określa załącznik nr 2 do 
rozporządzenia. 

3. Wzór formularza wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej określa 
załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

4. Wzór naklejki wizowej wizy krajowej określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. 

5. Wzór stempla potwierdzającego złożenie w terminie wniosku o przedłużenie wizy 
Schengen lub wizy krajowej określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. 

6. Wzór formularza, na którym wydaje się decyzję o odmowie wydania wizy krajowej, 
unieważnieniu lub cofnięciu wizy krajowej określa załącznik nr 6 do rozporządzenia. 

 

§ 4. 1. Do wniosków o wydanie wizy krajowej lub przedłużenie wizy Schengen lub wizy 
krajowej dołącza się fotografię osoby, której wniosek dotyczy, nieuszkodzoną, kolorową, o 
wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mającą 
dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, 
tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i 
okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z 
naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. 

2. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię 
przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z 
zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie 
może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy. 

3. Uprawnienie do dołączenia fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi 
szkłami powinno zostać poświadczone odpowiednim dokumentem. 

4. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do dołączenia fotografii przedstawiającej 
osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej. 
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§ 5. 1. Przyjęcie wniosku o wydanie wizy krajowej odnotowuje się w dokumencie podróży na 
pierwszej wolnej, przeznaczonej na wizy stronie. 

2. Konsul odnotowuje przyjęcie wniosku o wydanie wizy krajowej przez odciśnięcie 
datownika oraz właściwej pieczęci. 

 

§ 6. 1. Dane z wniosku o wydanie wizy w przypadkach, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 
34 ust. 1 ustawy oraz informacje o wydaniu wizy Schengen w przypadku, o którym mowa w art. 47 
ust. 2 ustawy, przekazuje się Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców w formie elektronicznej, 
przy użyciu sieci teleinformatycznej, w formacie XML, określonym w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766). 

2. Przekazywanie danych oraz informacji, o których mowa w ust. 1, odbywa się w sposób 
uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych. 

3. W przypadku braku możliwości przekazania danych oraz informacji w sposób, o którym 
mowa w ust. 1, dane zapisane w formacie XML mogą być przekazane przy użyciu elektronicznych 
nośników danych. 

 

§ 7. W przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2 ustawy, naklejkę wizową wizy krajowej 
unieważnia się przekreśleniem jej na krzyż atramentem niemożliwym do wywabienia.  

 

§ 8. Wydanie decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schengen lub wizy krajowej 
konsul, minister właściwy do spraw zagranicznych, komendant placówki Straży Granicznej lub 
komendant oddziału Straży Granicznej odnotowuje w dokumencie podróży, polskim dokumencie 
tożsamości cudzoziemca lub na osobnym blankiecie wizowym przez odciśnięcie pieczęci 
zawierającej rodzaj i numer decyzji, podstawę prawną jej wydania i podpis upoważnionej osoby oraz 
datownika albo przez umieszczenie adnotacji zawierającej rodzaj i numer decyzji, podstawę prawną 
jej wydania i podpis upoważnionej osoby oraz przez odciśnięcie datownika. 

 

§ 9. 1. Naklejkę wizową wizy krajowej zamieszcza się w dokumencie podróży na stronie, na 
której odnotowano przyjęcie wniosku o wydanie wizy. 

2. Naklejkę wizową wizy krajowej zamieszcza się w dokumencie podróży, polskim 
dokumencie tożsamości cudzoziemca lub na osobnym blankiecie wizowym przez wklejenie 
odpowiednio zabezpieczonej naklejki samoprzylepnej, wypełnionej przez organ wydający wizę. 

 

§ 10. Wizę krajową wydaną w toku postępowań: o wydanie zezwolenia na zamieszkanie na 
czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 
WE anuluje się w dokumencie, w którym wiza została zamieszczona, przez odciśnięcie pieczęci albo 
przez umieszczenie adnotacji zawierających podstawę prawną anulowania wizy i wyraz 
„anulowano”, zamieszczenie podpisu upoważnionego pracownika urzędu wojewódzkiego oraz przez 
odciśnięcie datownika. 

 

§ 11. Do czasu wyczerpania zapasów w urzędach konsularnych, które nie są podłączone do 
Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS), o którym mowa w art. 1 decyzji Rady 2004/512/WE z 
dnia 8 czerwca 2004 r. ustanawiającej Wizowy System Informacyjny (VIS) (Dz. Urz. UE L 218 z 
15.06.2004, str. 5), oraz w urzędach wojewódzkich, wizy krajowe mogą być wydawane na 
blankietach według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 
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Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. Nr 236, poz. 
1643). 

 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2010 r.3). 

 

 
MINISTER 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
I ADMINISTRACJI  

 
 
 
W porozumieniu: 
 

MINISTER SPRAW  
ZAGRANICZNYCH 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 
grudnia 2008 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. Nr 236, poz. 1643 oraz  z 2009 r. Nr 65, poz. 551), które 
utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 13 ustawy z dnia ...................... o 
zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr ..., poz. ...). 
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Załączniki do rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z dnia ............................. (poz. ...) 

 
Załącznik nr 1 

WZÓR BLANKIETU WIZOWEGO 
AWERS 
 

 
 
REWERS 
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Załącznik nr 2 
WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYDANIE WIZY KRAJOWEJ 

             

PL 
 

                             

 
WNIOSEK O WYDANIE WIZY KRAJOWEJ 

 
Formularz wniosku jest bezpłatny 

 
 

1. Nazwisko(a) (x) Wyłącznie do użytku 
służbowego 

2. Nazwisko(a) rodowe (poprzednio używane nazwisko(a)) (x) Data złożenia wniosku: 

3.  Imię (Imiona) (x) Numer wniosku: 
 
Przyjmujący wniosek: 

4. Data urodzenia  
(dzień -miesiąc-rok) 

5. Miejsce urodzenia  
 
 
6. Państwo urodzenia  

7. Posiadane obywatelstwo  
Obywatelstwo w momencie urodzenia 
(jeżeli inne):  
 

Dodatkowe dokumenty: 
  dokument podróży 

 
  środki utrzymania 

  
 zaproszenie  

 
8. Płeć 
      mężczyzna       kobieta 

9. Stan cywilny 
 kawaler/panna   żonaty/zamężna       w separacji  

   
  rozwiedziony/a       wdowiec/wdowa     

  
  inne (proszę określić)  

 

 ubezpieczenie 
zdrowotne lub medyczne 
 

 inne:  
 

10. W przypadku nieletnich: nazwisko, imię, adres (jeżeli inny niż adres wnioskodawcy) oraz obywatelstwo 
osoby sprawującej władzą rodzicielską/opiekę prawną  

Decyzja o wizie krajowej: 
 odmowa wydania wizy 

krajowej 
 wydanie wizy krajowej   

11. Krajowy numer identyfikacyjny (jeżeli dotyczy)   

12. Rodzaj dokumentu podróży: 

 

 Termin ważności: 
Od …………………….. 
Do …………………….. 
 
 

  

13. Numer dokumentu 
podróży  

14. Data wydania  15. Ważny do  16. Wydany przez Liczba wjazdów: 
 1  2  wielokrotny  

Liczba dni:  

17. Adres domowy oraz adres poczty elektronicznej 
osoby ubiegającej się o wizę krajową  

Numer(y) telefonu   

18. Czy na stałe mieszka Pani/Pan w państwie innym niż państwo obywatelstwa? 
   nie 
   tak. Dokument pobytowy lub dokument mu równoważny …….. Nr ……………….. Ważny do ……………….. 

 
 

* 19. Wykonywany zawód  
 
 

* 20. Nazwa, adres i nr telefon pracodawcy. W przypadku uczniów i studentów - nazwa i adres szkoły   

 
 
 

Fotografia 
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21. Główny(e) cel(e) podróży:  
 

 turystyczny    sprawy służbowe      wizyty u rodziny lub przyjaciół       kultura         sport  
 

 wizyty urzędowe    względy zdrowotne      nauka 
 
  inny (proszę określić)   

 
22. Państwo(a) członkowskie będące celem podróży  23. Państwo członkowskie, do którego następuje 

pierwszy wjazd  
      

Liczba wjazdów: 
  1       2       wiele 

Ważna od ........................ 
do .................................... 
 

24. Liczba wjazdów, których dotyczy wniosek  
       pojedynczy wjazd       dwa wjazdy      
       wiele wjazdów  

25. Planowany czas trwania pobytu 
Proszę podać liczbę dni  

* Na pytania oznaczone symbolem * nie odpowiadają członkowie rodziny obywatela UE, EOG lub CH (małżonek, 
dziecko i pozostający na utrzymaniu wstępni) korzystający z prawa do swobodnego przemieszczania się. 
Członkowie rodziny obywatela UE, EOG lub CH przedstawiają dokumenty potwierdzające pokrewieństwo i 
wypełniają rubryki nr 33 i 34. 
(x) Wpisy do rubryk 1-3 powinny odpowiadać danym w dokumencie podróży. 

Ważna w: 
............................ 

 
 

26. Wcześniejsze pobyty w Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państwach obszaru Schengen (w ciągu 
ostatnich pięciu lat)       

Poprzednie wizy Schengen lub krajowe (otrzymane w ciągu ostatnich pięciu lat)       
  nie  
  tak. Data(y) ważności od………………………………….do………………………………………………….. 

 

27. Czy przy poprzednim wydaniu wizy Schengen lub krajowej pobierano od Pana/Pani odciski palców? 
 
       nie       tak. Data (jeżeli jest znana)…………………………………………………………………… 
 

 

28. Planowana data przyjazdu do Polski  29. Planowana data wyjazdu z Polski  

 * 30. Nazwisko i imię osoby (osób) zapraszającej(cych) z Polski. Jeżeli nie dotyczy, nazwa hotelu(li) lub 
tymczasowy adres(y) w Polsce 

Adres oraz adres poczty elektronicznej osoby(osób) 
zapraszającej(cych) / hotelu(li) / adres(y) 
tymczasowy(we) 

Nr telefonu i faksu  

* 31. Nazwa i adres firmy/organizacji zapraszającej  Nr telefonu i faksu firmy/organizacji zapraszającej 

Nazwisko i imię, adres, nr telefonu, faks i adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej w firmie/organizacji 
zapraszającej: 
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* 32. Koszty podróży i utrzymania osoby ubiegającej się o wizę krajową pokrywa 
 

 sama osoba ubiegająca się o wizę    
 
Środki utrzymania:  
 

 gotówka     
 czeki podróżne 
 karta kredytowa 
 opłacone z góry zakwaterowanie 
 z góry opłacony transport 
 inne (proszę określić)           

 
 

 sponsor (osoba udzielająca gościny, firma, 
organizacja), proszę określić 
…………………………  określona w polu 31 lub 32       
…………………………  inne proszę określić  
Środki utrzymania  

 gotówka     
 zapewnia zakwaterowanie 
 pokrywa wszystkie koszty podczas pobytu  
 z góry opłacona transport 
 inne (proszę określić)           

 

 33. Dane osobowe członka rodziny będącego obywatelem UE, EOG lub CH  
 

Nazwisko  Imię (imiona)  

Data urodzenia Obywatelstwo  Numer dokumentu podróży lub dowodu 
tożsamości  

 
 

34. Pokrewieństwo z obywatelem UE, EOG lub CH  
 
       małżonek          dziecko ……………………      wnuk        wstępny pozostający na utrzymaniu    

35. Miejscowość i data  36. Podpis (za nieletniego podpisuje osoba sprawująca 
władzę rodzicielską/opiekun prawny)  

Jestem świadom(a), że w przypadku odmowy wydania wizy krajowej opłata manipulacyjna nie podlega zwrotowi.  

Dotyczy ubiegania się o wizę krajowa wielokrotnego wjazdu (por. pole nr 24): 
Jestem świadom(a), że na pierwszy pobyt i na kolejne wjazdy na terytorium Polski konieczne jest odpowiednie 
ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych lub podróżne ubezpieczenie medyczne.   

 

 

Oświadczam, że zgodnie z moją wiedzą wszystkie informacje szczegółowe przeze mnie przedłożone są poprawne i kompletne. 
Jestem świadomy(a), że złożenie wniosku lub dołączenie do niego dokumentów zawierających nieprawdziwe dane osobowe lub 
fałszywe informacje, zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy albo, w celu użycia za autentyczne, podrobienie lub przerobienie 
dokumentu bądź użycie takiego dokumentu jako autentycznego spowoduje odmowę wydania wizy krajowej lub unieważnienie 
wydanej już wizy krajowej, może również spowodować dla mnie konsekwencje karne zgodnie z polskim prawem. 
 
Zobowiązuję się opuścić terytorium Polski najpóźniej ostatniego dnia okresu pobytu, do którego uprawnia wydana mi wiza krajowa. 
 
Jestem świadomy/a faktu, że posiadanie wizy krajowej stanowi tylko jeden z warunków wjazdu na terytorium Polski. Uzyskanie wizy 
krajowej nie oznacza nabycia prawa do odszkodowania w przypadku odmówienia mi prawa wjazdu na Polski, w przypadku braku 
spełnienia warunków wjazdu określonych w ustawie o cudzoziemcach. Warunki, które należy spełnić przy wjeździe, zostaną ponownie 
sprawdzone przy wjeździe na terytorium Polski.  
Jestem świadomy/a, iż wydana już wiza krajowa może zostać cofnięta, jeżeli przestanę spełniać warunki do jej wydania.       

 

Miejscowość i data 48. Podpis ( za nieletnich podpisuje osoba 
sprawująca władzę rodzicielską/opiekun 
prawny) 

 

 

 

 



10 

Załącznik nr 3 

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O PRZEDŁUŻENIE WIZY SCHENGEN LUB WIZY 
KRAJOWEJ 

...................................................................................................................................................... 

.................................................................................      /   /   
(pieczęć organu przyjmującego wniosek) /  

(stamp of the authority accepting the application) / (cachet de 
l’organe qui reçoit la demande) 

 rok / year / année miesiąc / month / 
mois 

dzień / day / jour 

                                                                                                                                                     (miejsce i data złożenia wniosku) /  
                                                                                                                                                                                   (place and  date of filing the application) /  (lieu et date du dépôt de 

                                                                                                                                                                                                  la demande) 
 
 
 

Wniosek wypełnia się pismem blokowym alfabetem łacińskim 
The application should be completed in capital letters in Latin alphabet / La demande est à remplir en majuscules, en 

alphabet latin 
 

Wniosek wypełnia się w języku polskim 
The application submitted in the territory of the Republic of Poland should be completed in Polish language / La 

demande doit être remplie en langue polonaise 
 

  
 
 

 
Fotografia /  
Photo / Photo 

 
 

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE 
WIZY SCHENGEN LUB WIZY KRAJOWEJ 

SCHENGEN VISA OR NATIONAL VISA EXTENSION APPLICATION /  
DEMANDE DE PROLONGATION DU VISA SCHENGEN OU VISA NATIONAL 

 

 

 
 
 

do / to / à ......................................................................................................................... 
(nazwa organu, do którego składany jest wniosek) / 

(name of the authority the application is filed to) / (dénomination de l’organe où la demande est déposée) 
 

 
 

 

 
 
 

A. DANE OSOBOWE CUDZOZIEMCA / FOREIGNER'S PERSONAL DATA / COORDONNÉES DE 
L’ÉTRANGER 

 

1. Nazwisko / Surname / Nom:                     
                     

                     
                     

2. Nazwiska poprzednie / Previous surnames /                      
     Noms précédents:                     

3. Imię (imiona) / Name (names) / Prénom                     
    (prénoms):                     

4. Imię ojca / Father’s name / Prénom du père:                     
                     

5. Imię matki / Mother’s name / Prénom de la                      
    mère:                     

6. Nazwisko rodowe matki / Mother’s maiden                     
    name / Nom de famille de la mère:                     

7. Data urodzenia / Date of birth / Date de     /   /   8. Płeć / Sex /   kobieta /   mężczyzna /  
    naissance: rok / year / année miesiąc / month / mois dzień / day 

/ jour 
    Sexe:  female / 

femme 
 male / homme 

9. Miejsce urodzenia / Place of birth / Lieu de                      
     naissance:                     

10. Kraj urodzenia (nazwa państwa) / Country                      
of   birth  (name of the country) / Pays de 
naissance (appellation): 

                    

11. Obywatelstwo / Citizenship / Nationalité:                     
                     
12. Narodowość / Citizenship /  Origine:                     
      

13. Stan cywilny / Marital status / État civil:      
  

 
 

wolny / wolna  
single /libre 

 

 
żonaty / zamężna 
married / single 
marié(e)   

 
rozwiedziona / 
rozwiedziony 
divorced / 
divorcé(e)  

 

 

wdowa / wdowiec 
widow / widower 
veuf / veuve    

 
w separacji / 
separated / séparé 

  

 

inne / other / 
autres 
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14. Wykształcenie / Education / Niveau d’études:                     
                     

15. Zawód wykonywany / Practised profession /                     
       Profession exercée:                     

 

 
B. DOKUMENT PODRÓŻY / TRAVEL DOCUMENT / DOCUMENT DE VOYAGE 

 
 

                     

1. Seria / Series / Série:      2. Numer / Number                   
      /  Numéro:                  

3. Data wydania / Date of      /   /   4. Data upływu      /   /   
    issue / Délivré le: rok / year / année miesiąc / month / mois dzień / day 

/ jour 
    ważności / Expiry 
     date / Expire le: 

rok / year / année miesiąc / month / mois dzień/ day / 
jour 

5. Organ wydający / Issuing authority / Délivré                      
    par:                     

6. Liczba dzieci i innych osób wpisanych do dokumentu podróży (razem z wnioskodawcą) /             
       Number of children and other individuals entered into the travel document (including the applicant) /   
      Nombre d’enfants et autres personnes inscrites document de voyage (y compris le demandeur): 

           

 
C. MIEJSCE ZAMIESZKANIA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ / PLACE OF RESIDENCE 

IN THE REPUBLIC OF POLAND / LIEU DE SÉJOUR EN RÉPUBLIQUE DE POLOGNE 
 
 

1. Miejscowość / Town / Localité:                     
                     

2. Ulica / Street / Rue:                     
                     

3. Numer domu / House Number / Numéro du    4. Numer mieszkania /     5. Kod pocztowy    -    
    bâtiment:        Apartment Number /  

   Numéro d’appartement: 
      / Postal code /  

   Code postal: 
      

6. Województwo / Province / Voïvodie:                     
                     

7. Gmina / Municipality / Commune:                     
 

D. UZASADNIENIE WNIOSKU / JUSTIFICATION OF THE APPLICATION / JUSTIFICATION 
DE LA DEMANDE 

1.  Proszę o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej / I 
request to extend uniform Schengen visa or national visa / Je demande 
de prolonger le visa Schengen ou visa national: 

 5. Pobyty i podróże zagraniczne w ciągu ostatnich 5 lat (kraj, okres 
pobytu) / Foreign trips and visits during the last 5 years (country, period of 
stay) / Séjours et voyages à l’étranger durant les 5 dernières années (pays, 
durée du séjour): 

na okres / for a    dni / days / jours       
period of  / pour  une 
période de: 

  

Do / to / à:     /   /      
   

 jedno /   dwu /   wielo /   -krotnej / - crossing   
         single /        
         singulier 

          double/ 
          double 

          multiple / 
           multiple 

   

   
2. Umotywowanie wniosku / Justification of the application /  

Justification de la demande: 
  

   

   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

6. Ostatnio wydana wiza lub wiza krajowa / Last issued Schengen visa or 
national visa / Le dernier Schengen visa ou visa national délivré: 

   

  Rodzaj wizy (symbol) / 
Type of visa (symbol) /  
Type de visa  (symbole): 

 

   
  Schengen Schengen/Schengen 

 
 krajowa /  

national / national 
 

     
      



12 

3. Środki utrzymania podczas pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej 
    (zaznaczyć wszystkie występujące możliwości) / Funds for living during 
    the stay in the Republic of Poland (please mark all applicable options) /  
    Moyens de subsistance pendant le séjour en République de Pologne (marquer 
    toutes les possibilités existantes): 

 

      /   /   
 gotówka / cash / argent liquide  czeki podróżne / travel cheques / cheques 

de voyage 
 

Data pierwszego wjazdu / 
Date of first entry / Date de 
la première entrée: 

rok / year / année miesiąc / month / mois dzień / day 
/ jour 

 
 
 
 

  

 karty kredytowe / credit cards / 
cartes de crédit 

 zakwaterowanie / accomodation / 
hébergement 

  
 
 
 
 

  

 ubezpieczenie podróżne / travel 
insurance / assurance voyage 

 inne / other /autres   Okres pobytu / Period of     dni / days / jours 
  stay / Durée du séjour: 

          

 ubezpieczenie zdrowotne / medical 
insurance / assurance-maladie 

  Seria /              Numer /             

    Series / Série:           Number / Numéro: 
4. Dane dotyczące zatrudnienia / Employment data / Données 

relatives à l’emploi: 
   

    

Nazwa pracodawcy /    Data wydania / Date      /   /   
Name of the employer /  
Nom de l’employeur: 

 of issue / Délivré le: rok / year / année miesiąc / month / mois dzień / day 
/ jour 

  Data upływu ważności/     /   /   
  Expiry date / Expire le: rok / year / année miesiąc / month / mois dzień / day 

/ jour 
Adres pracodawcy /    Organ wydający /             
Address of the employer 
/ Adresse de l’employeur: 

 Issuing authority /  
Délivré par: 

                 
 
 
 
 
 
 

   

Załączniki do wniosku (załącza wnioskodawca) / 
Attachments to the application / Annexes à la demande (à joindre par le 

demandeur): 
1.  6. 

2.  7. 

3.  8. 

4.  9. 

Miejsce na potwierdzenie opłaty skarbowej za przedłużenie 
wizy / 

Place for the receipt of the fee to visa extension / 
Place pour le reçue de la redevance à titre de prolongation 

du visa  
 

 

5.  10. 

 
 
Jestem świadomy, że złożenie wniosku lub dołączenie dokumentów zawierających nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe 
informacje, a także zeznanie w postępowaniu o przedłużenie wizy nieprawdy, zatajenie prawdy, podrobienie, przerobienie 
dokumentu w celu użycia za autentyczny lub używanie takiego dokumentu jako autentycznego spowoduje odmowę przedłużenia 
albo unieważnienie wizy. 
I am aware that the submission of the application or attachment of the documents containing the untrue personal data or false information and 
stating untrue, concealing the truth, forging, processing the documents for the purpose of using as authentic ones and using such document as an 
authentic one in the visa extension process shall result in the refusal of extension or cancellation of the visa. 
Je déclare être conscient que le dépôt d’une demande ou des documents en annexe avec des coordonnées ou informations fausses, ainsi qu’une 
fausse déclaration lors de la procédure de prolongation du visa, dissimulation des faits, falsification ou rectification d’un document dans le but de 
l’utiliser comme l’original ou l’utilisation d’un tel document comme authentique causera le refus de prolongation ou l’annulation du visa.  
 
 
Data i podpis wnioskodawcy / Date and signature of the 
applicant / Date et signature du demandeur: 

Data, imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby przyjmującej 
wniosek / Date, name, surname, postion of the person accepting the motion /  
Date, prénom, nom et fonction du fonctionnaire qui reçoit la demande: 

 

    /   /                
rok / year / année miesiąc / month / 

mois 
dzień / 

day / jour 
           rok / year / année miesiąc / month / mois dzień / day 

/ jour 
 
 

 

  
(podpis) / (signature) / (signature)   (podpis) / (signature) / (signature) 
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E. ADNOTACJE URZĘDOWE/ OFFICIAL NOTES / ANNOTATION DE L’OFFICE 
(wypełnia organ przyjmujący wniosek) / (completed by the authority reviewing the application) / (à remplir par l’organe qui reçoit la demande) 

 
 
Numer systemowy osoby / System 
number of the individual / Numéro 
de la personne dans le système: 

          Numer systemowy wniosku / System 
number of the application / Numéro de 
la demande dans le système: 

         

   

Opinie właściwych organów /   pozytywna /  negatywna / Uwagi /  
Opinion of competent authorities / 
Opinion des organes compétents: 

         positive /  
         positive 

        negative /  
        négative 

Comments / 
Remarques 

 

Rodzaj decyzji /               
 Type of the decision /  

Type de décision: 
 

Wydano wizę /   jedno /   dwu /   wielo / -krotną /  

 

Visa was issued / 
Visa délivré: 

        single / 
        singulier 

         double /  
         double 

        multiple   
      / multiple 

-crossing  

Seria / Series /   Numer /               /   /   
Série: Number / Numéro:  rok / year / année miesiąc / month / 

mois 
dzień / 

day/ jour 
Data wydania /      /   /     

Data i podpis osoby  
odbierającej wizę / Date and 
signature of the individual 
collecting the visa / Date et   

Date of issue / 
Délivré le: 

rok / year / année miesiąc / month / mois dzień / 
day / jour 

  signature de la personne qui reçoit  
le visa: 

Okres pobytu /     dni / days / jours     (podpis) / (signature) / (signature) 
Period of stay /  
Durée du séjour: 

  

Data upływu      /   /         /   /   
ważności / 
Expiry date / 
Expire le: 

rok / year / année miesiąc / month / mois dzień / 
day / jour 

  rok / year / année miesiąc / month / 
mois 

dzień / 
day / 
jour 

Organ wydający /              

Data, imię, nazwisko, 
stanowisko służbowe i podpis 
osoby rozpatrującej sprawę / 
Date, name, surname, position and 
signature of the individual handling 
the case / Date, prénom, nom,  

Issuing authority / 
Délivré par: 

  fonction et signature de la personne 
qui instruit le dossier: 

 

                 (podpis) / (signature) / (signature) 
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Załącznik nr 4 

 

WZÓR NAKLEJKI WIZOWEJ WIZY KRAJOWEJ 
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Załącznik nr 5 

 

  

WZÓR STEMPLA POTWIERDZAJĄCEGO ZŁOŻENIE W TERMINIE WNIOSKU O 
PRZEDŁUŻENIE WIZY SCHENGEN LUB WIZY KRAJOWEJ 

 

 
 

WNIOSEK O 
PRZEDŁUŻENIE WIZY 
SCHENGEN LUB WIZY 

KRAJOWEJ 
ZOSTAŁ ZŁOŻONY 

W TERMINIE 
 

Data……. Podpis osoby 
upoważnionej ……………. 
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Załącznik nr 6 

 

WZÓR  FORMULARZA, NA KTÓRYM WYDAJE SIĘ DECYZJĘ O ODMOWIE WYDANIA 
WIZY KRAJOWEJ, UNIEWAŻNIENIU LUB COFNIĘCIU WIZY KRAJOWEJ 

 
Szanowny Panie/Szanowna Pani! 

□ minister właściwy do spraw zagranicznych 

□ konsul ………………………………… 

□ komendant placówki Straży Granicznej ……………………………… 

□ komendant oddziału Straży Granicznej ……………………………… 
Przeanalizował: 

□ Pana/Pani wniosek o wydanie wizy krajowej; 

□ Pana/Pani wizę krajową o numerze……………………………………, wydaną 
………………………………[dzień/miesiąc/rok] 

 

Postanowił:

□ Odmówić wydania wizy krajowej  

□ Unieważnić wizę krajową 

□ Cofnąć wizę krajową  
 
 
Decyzja została wydana z następującego(-cych) powodu(-dów): 

1. □ Pana/Pani dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany; 

 

2. □  nie posiada Pan/Pani 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 Pan/Pani ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub dokumentu potwierdzającego 
zawarcie umowy podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia 
w wysokości 30 000 euro, ważnej przez okres planowanego Pana/Pani pobytu  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 śmiercią, w której 
ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń 
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zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie 
wystawionego przez ten podmiot rachunku;  

 

4. □ Pana/Pani wjazd lub pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może spowodować 
zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i 
porządku publicznego albo naruszyć interes Rzeczypospolitej Polskiej; 

 

5. □ Pana/Pani dokument podróży nie spełnia wymagań określonych w art. 32 ust. 5 ustawy o 
cudzoziemcach, z wyłączeniem przypadku, gdy kryterium, o którym mowa w art. 32 ust. 5 pkt 1 
ustawy o cudzoziemcach zostało pominięte ze względu na słuszny interes cudzoziemca; 

 

6. □ w postępowaniu o wydanie wizy krajowej złożył(-a) Pan/Pani wniosek lub dołączył(-a) Pan/Pani 
do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje; 

 

7. □ w postępowaniu o wydanie wizy krajowej zeznał(-a) Pan/Pani nieprawdę lub zataił(-a) Pan/Pani 
prawdę albo w celu użycia za autentyczny, podrobił(-a) Pan/Pani lub przerobił(a) Pan/Pani 
dokument bądź takiego dokumentu jako autentycznego Pan/Pani używał(-a); 

 

8. □ nie uzasadnił(-a) Pan/Pani celu lub warunków planowanego pobytu; 

9. □ o cofnięcie wizy wystąpił jej posiadacz. 

 

Podstawy prawne 

 

………………………………………………………… 

 

Pouczenie: 

 

□ Od decyzji wydanej przez konsula, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten 
organ. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składa się w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
decyzji o odmowie wydania wizy krajowej.  
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□ Od decyzji wydanej przez komendanta placówki Straży Granicznej lub komendanta oddziału 
Straży Granicznej przysługuje odwołanie do Komendanta Głównego Straży Granicznej. Odwołanie 
wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 
stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.   

□ Od decyzji wydanej przez ministra właściwego do spraw zagranicznych przysługuje wniosek o 
ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten organ. Wniosek wnosi się w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie. 

 

Data, pieczęć i podpis organu wydającego decyzję 

 

…………………………………
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UZASADNIENIE 
 

   Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 48g ust. 1 
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. 
zm.). Przepis zobowiązuje ministra właściwego do spraw wewnętrznych do określenia, w 
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych, w drodze rozporządzenia: 

1) oznaczenia wiz Schengen lub wiz krajowych, z wyłączeniem tranzytowej wizy lotniskowej, 
o której mowa w art. 2 pkt 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 15.09.09, str. 1), zwanego dalej „Wspólnotowym Kodeksem 
Wizowym”, 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,  

2) wzoru blankietu wizowego, 

3) wzorów formularzy wniosków o wydanie wizy krajowej lub przedłużenie wizy Schengen lub 
wizy krajowej, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku o wydanie wizy 
krajowej lub wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej, 

4) sposobu odnotowywania przyjęcia wniosku o wydanie wizy krajowej, 

5) wzoru naklejki wizowej wizy krajowej, 

6) sposobu przekazywania Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców: 

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

b) przez konsula, Komendanta Głównego Straży Granicznej i ministra właściwego do 
spraw zagranicznych informacji o wydaniu wizy Schengen w przypadku, o którym 
mowa w art. 47 ust. 2, 

7) wzoru stempla potwierdzającego złożenie w terminie wniosku o przedłużenie wizy Schengen 
lub wizy krajowej, 

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

9) sposobu 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) wzoru formularza, na którym wydaje się decyzję o odmowie wydania wizy krajowej, 
unieważnieniu lub cofnięciu wizy krajowej, 

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

W związku z tym, że ustawą z dnia .................. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz 
niektórych innych ustaw zmieniono numerację przepisu ustawy o cudzoziemcach stanowiącego 
podstawę wydania rozporządzenia w sprawie wiz dla cudzoziemców oraz nadano temu 
przepisowi nowe brzmienie w stosunku do dotychczasowego art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 13 
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, konieczne było wydanie nowego rozporządzenia w 
przedmiotowej sprawie. 

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach, w tym nowe określenie przepisu stanowiącego 
podstawę wydania niniejszego rozporządzenia wykonawczego, miała na celu przede wszystkim 
dostosowanie prawa polskiego do regulacji zawartych w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) Nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającym Wspólnotowy 
Kodeks Wizowy (kodeks wizowy). 

W związku ze zmianami wprowadzonymi do ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
cudzoziemcach w projekcie rozporządzenia odniesienie do wiz jednolitych zastąpiono 
odniesieniem do wiz Schengen, o których mowa w znowelizowanej ustawie, a ogólne odniesienia 
do wiz zastąpiono odniesieniem do wiz Schengen lub wiz krajowych. 

Najbardziej istotnymi zmianami wprowadzanymi przez projektowane rozporządzenie, 
wynikającymi z dostosowania do Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, jest odstąpienie od 
określania w rozporządzeniu krajowym symboli dla wiz Schengen, określenie wzoru formularza 
wniosku o wydanie wizy krajowej odrębnie od wzoru formularza wniosku o wydanie wizy 
Schengen oraz określenie wzoru  formularza, na którym wydaje się decyzję o odmowie wydania 
wizy krajowej, unieważnieniu lub cofnięciu wizy krajowej. Zmianie uległy także oznaczenia 
cyfrowe celów, w których mogą być wydawane wizy Schengen oraz wizy krajowe, w związku ze 
zmianami ustawowymi wprowadzonymi w tym zakresie. Niniejsze rozporządzenie określa także 
wzór stempla potwierdzającego złożenie w terminie wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub 
wizy krajowej, który został przewidziany w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
cudzoziemcach. 

W § 2 ust. 1 projektu rozporządzenia określono jedynie symbol dla wiz krajowych - „D”. 
Symbole dla wiz Schengen, tj. „A” i „C”, zostały wprost określone przez Wspólnotowy Kodeks 
Wizowy i nie ma potrzeby powielać tej regulacji w rozporządzeniu krajowym. Wspólnotowy 
Kodeks Wizowy przewiduje także symbol „D” dla wiz długoterminowych (krajowych), z uwagi 
jednak na fakt, że zasady wydawania tych wiz regulują przepisy krajowe państw członkowskich, 
projekt rozporządzenia w sprawie wiz dla cudzoziemców określa symbol „D” dla wiz krajowych. 

Wspólnotowy Kodeks Wizowy nie przewiduje już natomiast wydawania wiz Schengen o 
symbolu „B” (wizy Schengen wydawane w celu tranzytu będą oznaczane symbolem „C”) oraz 
wiz o symbolu „D+C”. 

W § 2 ust. 2 projektu rozporządzenia określono kolejne oznaczenia cyfrowe (od „1” do 
„20”) dla poszczególnych celów, w jakich mogą być wydawane wizy Schengen oraz wizy 
krajowe zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, 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 
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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. 

Oznaczenia dla tranzytowej wizy lotniskowej oraz dla wizy Schengen wydawanej w celu 
tranzytu reguluje Wspólnotowy Kodeks Wizowy, natomiast oznaczenia wiz wydawanych ww. 
osobom określi rozporządzenie ministra właściwego do spraw zagranicznych, wydane na 
podstawie art. 48f ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. 

W § 2 ust. 3 projektu rozporządzenia określono kolejne oznaczenia cyfrowe (od „21” do 
„26”) dla poszczególnych celów, w jakich mogą być wydawane wyłącznie wizy krajowe zgodnie 
z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. 

W § 3 projektu rozporządzenia wskazano, jakie wzory są określone w poszczególnych 
sześciu załącznikach do projektu rozporządzenia, tzn. wzór blankietu wizowego, wzór formularza 
wniosku o wydanie wizy krajowej, wzór formularza wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub 
wizy krajowej, wzór naklejki wizowej wizy krajowej, wzór stempla potwierdzającego złożenie w 
terminie wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej i wzór formularza, na którym 
wydaje się decyzję o odmowie wydania wizy krajowej, unieważnieniu lub cofnięciu wizy 
krajowej. 

Określony w załączniku nr 1 wzór blankietu wizowego, w którym zamieszcza się wizę 
krajową w szczególnym przypadku uzasadnionym interesem cudzoziemca (art. 38 ust. 1 ustawy), 
nie został zmieniony w stosunku do dotychczas obowiązującego wzoru tego dokumentu. 

Określony w załączniku nr 2 wzór formularza wniosku o wydanie wizy krajowej został 
określony odrębnie od wzoru formularza wniosku o wydanie wizy Schengen, określonego w 
załączniku I do Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, który nie przewiduje już możliwości 
stosowania tego formularza dla wiz krajowych. Wzór formularza wniosku o wydanie wizy 
krajowej został określony w sposób możliwie analogiczny w stosunku do formularza wniosku o 
wydanie wizy Schengen, z uwzględnieniem art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o cudzoziemcach wskazującego na elementy, które powinien zawierać formularz wniosku o 
wydanie wizy krajowej. 

W określonym w załączniku nr 3 wzorze formularza wniosku o przedłużenie wizy 
Schengen lub wizy krajowej odniesienie do wiz jednolitych zostało zastąpione odniesieniem do 
wiz Schengen. Ponadto wykreślono część D zamieszczoną w dotychczasowym wzorze tego 
formularza, dotyczącą dzieci i innych osób objętych wnioskiem o przedłużenie wizy, wpisanych 
do dokumentu podróży cudzoziemca, gdyż zgodnie z art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, formularz wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy 
krajowej nie zawiera danych innych osób objętych takim wnioskiem. 

Określony w załączniku nr 4 wzór naklejki wizowej wizy krajowej nie został zmieniony 
w stosunku do wzoru obowiązującego dotychczas. 

W załączniku nr 5 określono wzór stempla potwierdzającego złożenie w terminie wniosku 
o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej o treści: „Wniosek o przedłużenie wizy 
Schengen lub wizy krajowej został złożony w terminie”, który zawiera miejsce na zamieszczenie 
daty i podpisu osoby upoważnionej. 

Określony w załączniku nr 6 wzór formularza, na którym wydaje się decyzję o odmowie 
wydania wizy krajowej, unieważnieniu lub cofnięciu wizy krajowej został sporządzony w sposób 
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możliwie analogiczny do standardowego formularza do powiadomień o odmowie wydania wizy, 
o jej unieważnieniu lub cofnięciu oraz do uzasadnień, określonego w załączniku VI do 
Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, mającego zastosowanie do wiz Schengen. Formularz, na 
którym wydaje się decyzję o odmowie wydania wizy krajowej, unieważnieniu lub cofnięciu wizy 
krajowej, zawiera natomiast podstawy odmowy wydania wizy krajowej, określone w art. 30 
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach oraz podstawy unieważnienia lub cofnięcia 
wizy krajowej określone w art. 48a ww. ustawy. 

W § 4 projektu rozporządzenia określono wymogi dotyczące fotografii dołączanej do 
wniosku o wydanie wizy krajowej lub wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej. 
Przyjęto, że wymogi te będą odpowiadać wymogom dotyczącym fotografii dołączanej do 
wniosku o wydanie wizy Schengen, które zgodnie z art. 13 ust. 4 Wspólnotowego Kodeksu 
Wizowego Wymogi odpowiadają międzynarodowym normom określonym w dokumencie 9303 
wydanym przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO), część 1, wydanie 
VI. Z uwagi na fakt, że standardy określone w dokumencie 9303 wydanym przez 
Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO), część 1, mają zastosowanie do 
wymogów dotyczących fotografii dołączanych do dokumentów paszportowych wydawanych na 
podstawie ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 
1027, z późn. zm.), w projekcie rozporządzenia wzorowano się na zapisach rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie dokumentów 
paszportowych oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia fałszerstw lub wad w tych 
dokumentach oraz w sytuacji ich zniszczenia (Dz. Nr 152, poz. 1090, z późn. zm.). 

W § 4 ust. 3 projektu rozporządzenia wskazano w sposób ogólny, że uprawnienie do 
dołączenia fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami powinno zostać 
poświadczone odpowiednim dokumentem, bez odsyłania do przepisów o orzekaniu o 
niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, gdyż niniejsze rozporządzenie dotyczy m.in. 
cudzoziemców ubiegających się o wydanie wizy krajowej, co ma miejsce poza granicami Polski.  

W § 5 projektu rozporządzenia określono sposób odnotowywania przyjęcia wniosku o 
wydanie wizy krajowej w dokumencie podróży. Zgodnie z dotychczasową regulacją, przyjęcie 
wniosku o wydanie wizy krajowej odnotowuje się w dokumencie podróży na pierwszej wolnej, 
przeznaczonej na wizy stronie. Projektowany przepis nie określa już sposobu odnotowywania 
przyjęcia wniosku o wydanie wizy Schengen, gdyż Wspólnotowy Kodeks Wizowy reguluje 
procedurę związaną z przyjmowaniem wniosku o wydanie wizy Schengen, przewidując 
zamieszczanie w dokumencie podróży stempla świadczącego o dopuszczalności wniosku, co 
będzie miało zastosowanie do dnia, w którym Wizowy System Informacyjny osiągnie pełną 
sprawność operacyjną  we wszystkich regionach. W związku z tym, że przepis dotyczy tylko 
wniosków o wydanie wiz krajowych, które mogą być składane tylko do konsula, przepis odnosi 
się tylko do tego organu. Doprecyzowano jednocześnie, że konsul odnotowuje przyjęcie wniosku 
o wydanie wizy krajowej przez odciśnięcie nie tylko właściwej pieczęci, ale i datownika. 

W § 6 projektu rozporządzenia określono sposób przekazywania Szefowi Urzędu do 
Spraw Cudzoziemców przez konsula danych z wniosku o wydanie wizy w przypadkach, o 
których mowa w art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, 
oraz sposób przekazywania Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców przez konsula, 
Komendanta Głównego Straży Granicznej i ministra właściwego do spraw zagranicznych 
informacji o wydaniu wizy Schengen w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 2 ww. ustawy. 
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Sposób przekazywania danych z wniosku o wydanie wizy w przypadku przeprowadzania 
konsultacji wizowych, o których mowa w art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 
2003 r. o cudzoziemcach odpowiada dotychczas określonemu sposobowi przekazywania tych 
danych, w ramach dotychczas przeprowadzanych konsultacji wizowych, na podstawie art. 39 
oraz 40 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. Jednocześnie zdecydowano, że ten 
sam sposób będzie dotyczył także przekazywania informacji o wydaniu wizy Schengen w 
przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 2 ww. ustawy. 

W § 7 projektu rozporządzenia określono sposób unieważniania naklejki wizowej wizy 
krajowej, w przypadku, o którym mowa w art. 40 ust. 2, tj. w przypadku błędu wykrytego po 
zamieszczeniu naklejki wizowej wizy krajowej w dokumencie podróży, w polskim dokumencie 
tożsamości cudzoziemca lub na blankiecie wizowym. Wskazano, że w takim przypadku naklejkę 
wizową wizy krajowej unieważnia się przekreśleniem jej na krzyż atramentem niemożliwym do 
wywabienia. Sposób ten odpowiada regulacji art. 28 ust. 2 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, 
odnoszącego się do unieważniania naklejki wizowej wiz Schengen. 

W § 8 projektu określono 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. Wydanie decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schengen lub wizy krajowej 
konsul, minister właściwy do spraw zagranicznych, komendant placówki Straży Granicznej lub 
komendant oddziału Straży Granicznej odnotowuje w dokumencie podróży, polskim dokumencie 
tożsamości cudzoziemca lub na osobnym blankiecie wizowym przez odciśnięcie pieczęci 
zawierającej rodzaj i numer decyzji, podstawę prawną jej wydania i podpis upoważnionej osoby 
oraz datownika albo przez umieszczenie adnotacji zawierającej rodzaj i numer decyzji, podstawę 
prawną jej wydania i podpis upoważnionej osoby oraz przez odciśnięcie datownika. Przepis 
zawiera analogiczną regulację w stosunku do treści dotychczasowego § 8 ust. 1 rozporządzenia w 
sprawie wiz dla cudzoziemców, z tym, że odnosi się do szerszego katalogu organów wydających 
zgodnie z ustawą decyzje o unieważnieniu wiz Schengen oraz wiz krajowych oraz szerszego 
katalogu dokumentów, w których wiza może być zamieszczona, a ponadto obejmuje także 
decyzje o cofnięciu tych wiz, przewidziane ustawą o cudzoziemcach. Przepis nie ma już 
zastosowania do decyzji o odmowie wydania wizy wydawanych na granicach (są to wizy 
Schengen), zgodnie z delegacją ustawową. 

W § 8 projektu zrezygnowano jednocześnie z regulacji technicznego sposobu 
unieważniania wiz w przypadku wydania decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schengen 
lub wizy krajowej, gdyż zgodnie z art. 48c ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, 
do unieważnienia lub cofnięcia wizy krajowej stosuje się odpowiednio przepis art. 34 ust. 5 
Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, zgodnie z którym w przypadku unieważnienia lub 
cofnięcia wizy opatruje się ją stemplem „UNIEWAŻNIONO” lub „COFNIĘTO”, a optycznie 
zmienny element naklejki wizowej, element zabezpieczający, zwany „efektem obrazu ukrytego”, 
oraz napis „wiza” unieważnia się przekreśleniem. 

W § 9 projektu rozporządzenia określono sposób zamieszczania naklejki wizowej wizy 
krajowej w dokumencie podróży, polskim dokumencie tożsamości cudzoziemca lub na osobnym 
blankiecie wizowym. Wskazano, zgodnie z dotychczasową regulacją, że naklejkę wizową wizy 
krajowej zamieszcza się w dokumencie podróży na stronie, na której odnotowano przyjęcie 
wniosku o wydanie wizy. Ponadto naklejkę wizową wizy krajowej zamieszcza się w dokumencie 
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podróży, polskim dokumencie tożsamości cudzoziemca lub na osobnym blankiecie wizowym 
przez wklejenie odpowiednio zabezpieczonej naklejki samoprzylepnej, wypełnionej przez organ 
wydający wizę. W przepisie uwzględniono możliwość zamieszczenia naklejki wizowej wizy 
krajowej również w polskim dokumencie tożsamości cudzoziemca lub na osobnym blankiecie 
wizowym oraz fakt, że zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach przyjęcie 
wniosku o wydanie wizy krajowej odnotowuje się tylko w dokumencie podróży cudzoziemca. 

W § 10 projektu rozporządzenia określono 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. W przepisie wskazano, 
że wizę krajową wydaną w toku postępowań: o wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas 
oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 
WE anuluje się w dokumencie, w którym wiza została zamieszczona, przez odciśnięcie pieczęci 
albo przez umieszczenie adnotacji zawierających podstawę prawną anulowania wizy i wyrazu 
„anulowano”, zamieszczenie podpisu upoważnionego pracownika urzędu wojewódzkiego oraz 
przez odciśnięcie datownika. Przepis uwzględnia fakt, że zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 
2003 r. o cudzoziemcach nie będą już wydawane wizy krajowe w toku postępowania o 
przedłużenie wizy. W stosunku do dotychczasowego brzmienia przepis został przeredagowany w 
taki sposób, aby zarówno pieczęć jak i adnotacja zawierały podstawę prawną anulowania wizy i 
wyraz „anulowano" oraz aby zamieszczenie podpisu upoważnionego pracownika urzędu 
wojewódzkiego było konieczne zarówno w przypadku stosowania pieczęci, jak i zamieszczania 
adnotacji. Zrezygnowano jednocześnie z konieczności stosowania w tym przypadku pieczęci 
urzędowej, jako nieadekwatnej przy dokonywaniu czynności materialno-technicznej, jaką 
stanowi anulowanie wizy po zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia 
pobytowego. 

W § 11 projektu rozporządzenia wskazano, że do czasu wyczerpania zapasów w urzędach 
konsularnych, które nie są podłączone do Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS), o którym 
mowa w art. 1 decyzji Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. ustanawiającej Wizowy 
System Informacyjny (VIS) (Dz. Urz. UE L 218 z 15.06.2004, str. 5), oraz w urzędach 
wojewódzkich, wizy krajowe mogą być wydawane na blankietach według wzoru określonego w 
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. w 
sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. Nr 236, poz. 1643). 

Dotychczas obowiązujący wzór naklejki wizowej został wprowadzony rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietna 2009 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. Nr 65, poz. 551). W ww. 
rozporządzeniu w § 2 w ust. 2 przewidziano, że do czasu wyczerpania zapasów w urzędach 
konsularnych, które nie są podłączone do Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS), o którym 
mowa w art. 1 decyzji Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. ustanawiającej Wizowy 
System Informacyjny (VIS)  (Dz. Urz. UE L 218 z 15.06.2004, str. 5), wizy mogą być wydawane 
na blankietach dotychczasowego wzoru. Powyższa regulacja odpowiadała brzmieniu art. 2 
rozporządzenia Rady (WE) nr 856/2008 z dnia 24 lipca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie 
(WE) nr 1683/95 ustanawiające jednolity formularz wizowy w odniesieniu do numeracji wiz (Dz. 
Urz. WE L 235 z 2.09.2008, str. 1). Uwzględniono przy tym, że podłączanie urzędów 
konsularnych do Wizowego Systemu Informacyjnego dotyczącego wiz jednolitych ma 
następować stopniowo. Analogiczną regulację zastosowano zatem również w ww. 
rozporządzeniu w odniesieniu do wiz krajowych, aby poszczególne urzędy konsularne wydawały 
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wizy jednolite i krajowe takiego samego wzoru. 

Należy wyjaśnić, że do chwili obecnej wzór naklejki wizowej określony w 
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietna 2009 r.  nie był 
w praktyce stosowany. Nie były także jeszcze zamawiane nowe naklejki wizowe na podstawie 
tego wzoru. Stosowane są naklejki wizowe zgodne z wzorem określonym w pierwotnym 
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. w 
sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. Nr 236, poz. 1643), których są jeszcze pewne zapasy. 
Zasadne jest, aby była możliwość stosowania wzoru naklejki wizowej określonego w projekcie 
rozporządzenia w urzędach konsularnych, które nie są podłączone do Wizowego Systemu 
Informacyjnego (VIS), o którym mowa w art. 1 decyzji Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 
2004 r. ustanawiającej Wizowy System Informacyjny (VIS) (Dz. Urz. UE L 218 z 15.06.2004, 
str. 5), oraz w urzędach wojewódzkich, dopiero po wyczerpaniu zapasów naklejek wizowych 
zgodnych z pierwotnym wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. 

W § 12 projektu rozporządzenia wskazano, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 5 
kwietnia 2010 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy z dnia ............... o zmianie ustawy o 
cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr …, poz. …) oraz rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego 
Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy). 

    
Projektowana regulacja nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega 
notyfikacji, zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 
i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii 
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania 
konsultacji lub uzgodnienia. 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR) 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje rozporządzenie: 
Przepisy projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

wiz dla cudzoziemców będą oddziaływać na następujące podmioty: 

1) cudzoziemców, 

2) Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, 

3) wojewodów, 

4) konsulów, 

5) organy Straży Granicznej, 
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6) ministra właściwego do spraw zagranicznych. 

2. Obowiązek przeprowadzenia konsultacji: 
Projekt rozporządzenia został opracowany w resorcie spraw wewnętrznych i administracji. 

W procesie uzgodnień międzyresortowych zostanie przedstawiony do zaopiniowania członkom 
Rady Ministrów, Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesowi Rządowego 
Centrum Legislacji. 

W ramach konsultacji społecznych i w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 5 
ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 
Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia zostanie umieszczony na stronie internetowej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych: 
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych wydatków i 

nie wpłynie na zmniejszenie dochodów budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego. 

Określone w projekcie rozporządzenia wzory blankietu wizowego (załącznik nr 1) i 
naklejki wizowej wizy krajowej (załącznik nr 4) nie uległy zmianie w stosunku do wzorów 
obowiązujących dotychczas. 

Wzór formularza wniosku o wydanie wizy krajowej (załącznik nr 2) i wzór formularza 
wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (załącznik nr 3) zostały jedynie 
dostosowane do nowych uregulowań z uwagi na zmiany w przepisach ustawy z dnia 13 czerwca 
o cudzoziemcach wprowadzone ustawą z dnia …………… o zmianie ustawy o cudzoziemcach 
oraz niektórych innych ustaw. Nie będzie kosztów związanych z dostosowaniem tych wzorów do 
zmian ustawowych (zostały przygotowane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców). 

Nie będzie także kosztów związanych z opracowaniem wzoru stempla potwierdzającego 
złożenia wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej (wzór został opracowany 
przez Urząd do Spraw Cudzoziemców). 

Ponadto nie powstaną koszty przygotowania wzoru formularza, na którym wydaje się 
decyzję o odmowie wydania wizy krajowej, unieważnieniu lub cofnięciu wizy krajowej 
(załącznik nr 6). Został on sporządzony w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców w sposób możliwie 
analogiczny do standardowego formularza do powiadomień o odmowie wydania wizy, o jej 
unieważnieniu lub cofnięciu oraz do uzasadnień, określonego w załączniku VI do 
Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, mającego zastosowanie do wiz Schengen. 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w 
tym funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz sytuację i rozwój regionalny: 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy, konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz sytuację i rozwój 
regionalny. 

 

05/02-kt 


