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Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerw-
ca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234,
poz. 1694, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) oznaczenie wiz, z wy∏àczeniem wiz wydawanych
szefom i cz∏onkom personelu misji dyplomatycz-
nych, kierownikom urz´dów konsularnych i cz∏on-
kom personelu konsularnego paƒstw obcych oraz
innym osobom zrównanym z nimi na podstawie
ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwycza-
jów mi´dzynarodowych oraz cz∏onkom ich rodzin;

2) wzór wizy krajowej;

3) wzór blankietu wizowego;

4) wzory formularzy wniosków o wydanie wizy lub
jej przed∏u˝enie oraz liczb´ fotografii i wymogi do-
tyczàce fotografii do∏àczanych do wniosków;

5) sposób odnotowywania przyj´cia wniosku wizo-
wego;

6) sposób przekazywania przez konsula Szefowi
Urz´du do Spraw Cudzoziemców danych zawar-
tych we wniosku o wydanie wizy w celu przepro-
wadzenia konsultacji, o których mowa w art. 39
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
zwanej dalej „ustawà”, lub przekazania informa-
cji, o których mowa w art. 40 ustawy;

7) sposób zamieszczania wizy krajowej w dokumen-
cie podró˝y oraz anulowania wizy krajowej wyda-
wanej w toku post´powaƒ: o przed∏u˝enie wizy,
wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas ozna-
czony, zezwolenia na osiedlenie si´ lub zezwolenia
na pobyt rezydenta d∏ugoterminowego WE;

8) sposób odnotowywania przez komendanta pla-
cówki Stra˝y Granicznej lub komendanta oddzia∏u
Stra˝y Granicznej wydania decyzji o odmowie wy-
dania wizy lub uniewa˝nieniu wizy w dokumencie
podró˝y.

§ 2. 1. Wizy oznacza si´ nast´pujàcymi symbolami:

1) wiz´ jednolità tranzytowà uprawniajàcà do:

a) pobytu w strefie tranzytowej lotniska mi´dzy-
narodowego — „A”,

b) przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub innych paƒstw obszaru Schengen
w drodze na terytorium innego paƒstwa ni˝
paƒstwa obszaru Schengen, pod warunkiem ˝e
tranzyt nie przekracza 5 dni — „B”; 

2) wiz´ jednolità pobytowà — „C”;

3) wiz´ krajowà — „D”;

4) wiz´ krajowà uprawniajàcà do wjazdu i pobytu
przez okres 3 miesi´cy tak˝e jako wiza jednolita
pobytowa — „D + C”.

2. Na naklejce wizowej w polu „uwagi” zamiesz-
cza si´ napis „cel wydania:” oraz nast´pujàce ozna-
czenia celu wydania dla wiz jednolitych pobytowych
lub wiz krajowych:

1) „01” — gdy wiza jest wydawana w celu turystycz-
nym;

2) „02” — gdy wiza jest wydawana w celu odwiedzin;

3) „03” — gdy wiza jest wydawana w celu udzia∏u
w imprezach sportowych;

4) „04” — gdy wiza jest wydawana w celu prowadze-
nia dzia∏alnoÊci gospodarczej;

5) „05” — gdy wiza jest wydawana w celu prowadze-
nia dzia∏alnoÊci kulturalnej lub udzia∏u w konfe-
rencjach mi´dzynarodowych;

6) „06” — gdy wiza jest wydawana w celu wykony-
wania zadaƒ s∏u˝bowych przez przedstawicieli or-
ganu paƒstwa obcego oraz organizacji mi´dzyna-
rodowej;

7) „07” — gdy wiza jest wydawana w celu wykony-
wania pracy zale˝nej od rytmu pór roku;

8) „08” — gdy wiza jest wydawana w celu wykony-
wania pracy;

9) „09” — gdy wiza jest wydawana w celu odbycia
studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
albo studiów trzeciego stopnia;

10) „10” — gdy wiza jest wydawana w celu nauko-
wym, szkoleniowym, dydaktycznym, innym ni˝
cel, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy;

11) „11” — gdy wiza jest wydawana w celu korzysta-
nia z ochrony czasowej;

12) „12” — gdy wiza jest wydawana w celu przyjazdu
ze wzgl´dów humanitarnych, ze wzgl´du na inte-
res paƒstwa lub zobowiàzania mi´dzynarodowe;
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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 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó-
∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165,
poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180,
poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234,
poz. 1570.
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13) „13” — gdy wiza jest wydawana w celu do∏àcze-
nia do obywatela paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, paƒstwa cz∏onkowskiego Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
— strony umowy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub prze-
bywania z nim;

14) „14” — gdy wiza jest wydawana w celu udzia∏u
w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej
albo programie pomocy humanitarnej lub progra-
mie wakacyjnej pracy studentów, a w przypadku
gdy program jest uregulowany umowà mi´dzyna-
rodowà, której Rzeczpospolita Polska jest stronà,
na naklejce wizowej zamieszcza si´ tak˝e nazw´
programu;

15) „15” — gdy wiza jest wydawana w celu innym ni˝
okreÊlone w art. 28 ust. 1 pkt 1—13 oraz ust. 2 i 3
ustawy.

3. Na naklejce wizowej w polu „uwagi” zamiesz-
cza si´ napis „cel wydania:” oraz nast´pujàce ozna-
czenia celu wydania dla wiz krajowych:

1) „16” — gdy wiza jest wydawana w celu udzia∏u
w post´powaniu w sprawie o udzielenie azylu;

2) „17” — gdy wiza jest wydawana w celu, o którym
mowa w art. 43 ust. 4, art. 61 ust. 3 lub art. 71a
ust. 3 ustawy;

3) „18” — gdy wiza jest wydawana w celu przesie-
dlenia si´ jako cz∏onek najbli˝szej rodziny repa-
trianta;

4) „19” — gdy wiza jest wydawana w celu realizacji
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
zezwolenia na osiedlenie si´ lub zezwolenia na po-
byt rezydenta d∏ugoterminowego WE;

5) „20” — gdy wiza jest wydawana w celu korzysta-
nia z uprawnieƒ wynikajàcych z posiadania Karty
Polaka; 

6) „21” — gdy wiza jest wydawana w celu repatriacji.

§ 3. 1. Wzór wizy krajowej okreÊla za∏àcznik nr 1 do
rozporzàdzenia.

2. Wzór blankietu wizowego okreÊla za∏àcznik nr 2
do rozporzàdzenia.

3. Wzór formularza wniosku o wydanie wizy okre-
Êla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

4. Wzór formularza wniosku o przed∏u˝enie wizy
jednolitej pobytowej lub wizy krajowej okreÊla za∏àcz-
nik nr 4 do rozporzàdzenia.

§ 4. 1. Do wniosków o wydanie wizy lub jej prze-
d∏u˝enie do∏àcza si´ po dwie aktualne fotografie osób,
których wniosek dotyczy, nieuszkodzone, wyraêne,
kolorowe, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, przedstawia-
jàce osob´ od wierzcho∏ka g∏owy do górnej cz´Êci
barków, bez nakrycia g∏owy i okularów z ciemnymi
szk∏ami patrzàcà na wprost, z otwartymi oczami, nie-
przes∏oni´tymi w∏osami, z naturalnym wyrazem twa-
rzy i zamkni´tymi ustami, z zachowaniem równomier-
nego oÊwietlenia twarzy.

2. Osoba z wadà narzàdu wzroku, noszàca okulary
z ciemnymi szk∏ami, mo˝e do∏àczyç do wniosków
o wydanie wizy lub jej przed∏u˝enie fotografie przed-
stawiajàce jà w okularach z ciemnymi szk∏ami, a oso-
ba noszàca nakrycie g∏owy zgodnie z zasadami swoje-
go wyznania — fotografie przedstawiajàce jà z nakry-
ciem g∏owy; nakrycie to nie mo˝e uniemo˝liwiaç iden-
tyfikacj´ osoby.

§ 5. 1. Przyj´cie wniosku o wydanie wizy odnoto-
wuje si´ w dokumencie podró˝y na pierwszej wolnej,
przeznaczonej na wizy stronie.

2. Organ w∏aÊciwy do wydania wizy, z wy∏àcze-
niem konsula, odnotowuje przyj´cie wniosku o wyda-
nie wizy przez odciÊni´cie datownika oraz piecz´ci
urz´dowej organu, który przyjà∏ wniosek.

3. Konsul odnotowuje przyj´cie wniosku o wyda-
nie wizy przez odciÊni´cie w∏aÊciwej piecz´ci.

§ 6. 1. W przypadku przeprowadzania konsultacji,
o których mowa w art. 39 ustawy, lub przekazywania
informacji, o których mowa w art. 40 ustawy, konsul
przekazuje Szefowi Urz´du do Spraw Cudzoziemców
dane zawarte we wniosku o wydanie wizy w formie
elektronicznej, przy u˝yciu sieci teleinformatycznej,
w formacie XML, okreÊlonym w rozporzàdzeniu Rady
Ministrów z dnia 11 paêdziernika 2005 r. w sprawie
minimalnych wymagaƒ dla systemów teleinforma-
tycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766).

2. Przekazywanie danych, o których mowa w ust. 1,
odbywa si´ w sposób uniemo˝liwiajàcy dost´p do
nich osób nieupowa˝nionych. 

3. W przypadku braku mo˝liwoÊci przekazania da-
nych w sposób, o którym mowa w ust. 1, dane zapisa-
ne w formacie XML mogà byç przekazane przy u˝yciu
elektronicznych noÊników danych.

§ 7. 1. Wiz´ krajowà zamieszcza si´ w dokumencie
podró˝y na stronie, na której odnotowano przyj´cie
wniosku o wydanie wizy, przez wklejenie odpowied-
nio zabezpieczonej naklejki samoprzylepnej, wype∏-
nionej przez organ wydajàcy wiz´.

2. Wiz´ krajowà wydanà w toku post´powaƒ:
o przed∏u˝enie wizy, wydanie zezwolenia na zamiesz-
kanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie si´
lub zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugoterminowe-
go WE anuluje si´ w dokumencie, w którym wiza zo-
sta∏a zamieszczona, przez odciÊni´cie piecz´ci urz´do-
wej oraz datownika albo przez umieszczenie adnotacji
zawierajàcej podstaw´ prawnà anulowania wizy, wy-
raz „anulowano” i podpis upowa˝nionego pracowni-
ka urz´du wojewódzkiego oraz przez odciÊni´cie da-
townika.

§ 8. 1. Wydanie decyzji o odmowie wydania wizy
oraz wydanie decyzji o uniewa˝nieniu wizy komen-
dant placówki Stra˝y Granicznej lub komendant od-
dzia∏u Stra˝y Granicznej odnotowuje w dokumencie
podró˝y przez odciÊni´cie piecz´ci zawierajàcej rodzaj
i numer decyzji, podstaw´ prawnà jej wydania i pod-
pis upowa˝nionego funkcjonariusza Stra˝y Granicznej
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oraz datownika albo przez umieszczenie adnotacji za-
wierajàcej rodzaj i numer decyzji, podstaw´ prawnà
jej wydania i podpis upowa˝nionego funkcjonariusza
Stra˝y Granicznej oraz przez odciÊni´cie datownika.

2. W przypadku wydania decyzji o uniewa˝nieniu
wizy w dokumencie podró˝y nale˝y równie˝ odcis-
nàç piecz´ç z napisem „anulowano”, a optycznie
zmienny element naklejki wizowej, element zabezpie-
czajàcy, zwany „efektem ukrytego obrazu”, oraz napis
„wiza” zniszczyç przez ich zdrapanie po przekàtnej,
aby uniemo˝liwiç ich póêniejsze nieuprawnione wy-
korzystanie.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2009 r.3)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
G. Schetyna

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
18 grudnia 2007 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców
(Dz. U. Nr 238, poz. 1749), które utraci∏o moc z dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, na podstawie
art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 24 paêdziernika 2008 r. o zmia-
nie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 216, poz. 1367).

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. (poz. 1643)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR WIZY KRAJOWEJ
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR BLANKIETU WIZOWEGO

AWERS

REWERS
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYDANIE WIZY
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O PRZED¸U˚ENIE
WIZY JEDNOLITEJ POBYTOWEJ LUB WIZY KRAJOWEJ
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