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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 30 stycznia 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerw-
ca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234,
poz. 1694) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 18 sierpnia 2003 r. w spra-
wie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. Nr 150, poz. 1462
oraz z 2004 r. Nr 88, poz. 842) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 2 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) „13” — gdy wiza jest wydawana w celu,
o którym mowa w art. 44 ust. 3, art. 61
ust. 3 lub art. 71a ust. 3 ustawy;”,

b) w ust. 3:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) „W/3” — gdy wiza jest wydawana w celu
realizacji zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie
si´ lub zezwolenia na pobyt rezydenta
d∏ugoterminowego WE,”,

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych 
i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919).

— po pkt 3 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:

„4) „W/4” — gdy wiza jest wydawana w celu
przebywania lub do∏àczenia do obywate-
la paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej, paƒstwa Europejskiego Obszaru
Gospodarczego nienale˝àcego do Unii
Europejskiej lub paƒstwa nieb´dàcego
stronà umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, którego obywatele mogà
korzystaç ze swobody przep∏ywu osób na
podstawie umów zawartych przez to paƒ-
stwo ze Wspólnotà Europejskà i jej paƒ-
stwami cz∏onkowskimi.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Wydanie decyzji o odmowie wydania wizy,
o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, 3 i 5, oraz
wydanie decyzji o uniewa˝nieniu wizy od-
notowuje si´ w dokumencie podró˝y przez
odciÊni´cie piecz´ci zawierajàcej rodzaj
i numer decyzji, podstaw´ prawnà jej wy-
dania i podpis upowa˝nionego funkcjona-
riusza Stra˝y Granicznej oraz datownika al-
bo przez umieszczenie adnotacji zawierajà-
cej rodzaj i numer decyzji, podstaw´ praw-
nà jej wydania i podpis upowa˝nionego

funkcjonariusza Stra˝y Granicznej oraz
przez odciÊni´cie datownika.

2. W przypadku decyzji o uniewa˝nieniu wizy
w dokumencie podró˝y nale˝y równie˝ od-
cisnàç piecz´ç z napisem „anulowano”,
a optycznie zmienny element naklejki wi-
zowej, element zabezpieczajàcy zwany
„efektem ukrytego obrazu” oraz napis „wi-
za” zniszczyç przez ich zdrapanie po prze-
kàtnej, aby uniemo˝liwiç ich póêniejsze
nieuprawnione wykorzystanie. 

3. Uniewa˝nienia w dokumencie podró˝y
b∏´dnie wype∏nionej naklejki wizowej na-
le˝y dokonaç poprzez przekreÊlenie na-
klejki po przekàtnej na krzy˝. Dodatkowo
element zabezpieczajàcy zwany „efektem
ukrytego obrazu” oraz napis „wiza” nale˝y
zniszczyç w sposób, o którym mowa
w ust. 2.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
L. Dorn
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