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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r.
Poz. 560

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1)

.go

z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie unieważniania i cofania wiz dla cudzoziemców

Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:

1)	sposób odnotowywania przez konsula, komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej wydania decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schengen lub wizy krajowej w dokumencie podróży lub
na osobnym blankiecie wizowym;
wzór formularza, na którym wydaje się decyzję o unieważnieniu lub cofnięciu wizy krajowej.
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§ 2. Wydanie decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schengen lub wizy krajowej konsul, komendant oddziału
Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej odnotowuje w dokumencie podróży lub na osobnym blankiecie wizowym przez opatrzenie wizy krajowej stemplem „UNIEWAŻNIONO” lub „COFNIĘTO”, a optycznie zmienny
element naklejki wizowej, element zabezpieczający zwany „efektem obrazu ukrytego” oraz napis „wiza” unieważnia się
przekreśleniem.
§ 3. Wzór formularza, na którym wydaje się decyzję o unieważnieniu lub cofnięciu wizy krajowej, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r.2)

ww

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

1)

2)

Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych
(Dz. U. Nr 248, poz. 1491).
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia
2011 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. Nr 99, poz. 579), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 520 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463).


Dziennik Ustaw

–2–

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych Poz. 560
z dnia .............................. (poz. ...)
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 28 kwietnia 2014 r. (poz. 560)

WZÓR FORMULARZA,
NA KTÓRYM
SIĘODECYZJĘ
WZÓR FORMULARZA,
NA KTÓRYM WYDAJE
SIĘWYDAJE
DECYZJĘ
UNIEWAŻNIENIU LUB
O UNIEWAŻNIENIU
LUBWIZY
COFNIĘCIU
WIZY KRAJOWEJ
COFNIĘCIU
KRAJOWEJ

DECYZJA O UNIEWAŻNIENIU LUB COFNIĘCIU WIZY KRAJOWEJ
Szanowny Panie/Szanowna Pani!

przeanalizował:

□

.go

□ Konsul …………………………………………………………………………………………..
□ Komendant oddziału Straży Granicznej ………………………………………………………..
□ Komendant placówki Straży Granicznej ……………………………………………………….

Pana/Pani wizę krajową o numerze ………………………………,
wydaną ………………….………………………………………….…,
(dzień/miesiąc/rok)

i postanowił:
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□ unieważnić wizę krajową;
□ cofnąć wizę krajową.

Decyzja została wydana z następującego(-cych) powodu(-dów):
1.

□ obowiązuje

2.

□ nie posiada Pan/Pani wystarczających środków finansowych na czas trwania planowanego pobytu na

wpis Pana/Pani danych do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podróż powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania
albo 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 lub medycznego, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2

lit. a ustawy o cudzoziemcach, lub ubezpieczenia medycznego, o którym mowa w art. 25 ust. 2 ustawy
o cudzoziemcach;

4.

□ wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku
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publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej;

5.

□ Pana/Pani dokument podróży cudzoziemca nie spełnia kryteriów określonych w art. 77 ust. 5 ustawy

o cudzoziemcach, z wyłączeniem przypadku, gdy kryterium, o którym mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1 ustawy
o cudzoziemcach, zostało pominięte ze względu na słuszny interes cudzoziemca;
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□ w postępowaniu o wydanie wizy krajowej złożył(a) Pan/Pani wniosek zawierający nieprawdziwe dane

7.
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osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył(a) Pan/Pani do niego dokumenty zawierające takie dane
lub informacje;

□ w postępowaniu o wydanie wizy krajowej zeznał(a) Pan/Pani nieprawdę lub zataił(a) Pan/Pani prawdę

albo podrobił(a) Pan/Pani lub przerobił(a) Pan/Pani dokument w celu użycia go jako autentycznego bądź
takiego dokumentu jako autentycznego Pan/Pani używał(a);

8.

□ nie uzasadnił(a) Pan/Pani celu lub warunków planowanego pobytu;

9.

□ zachodzą uzasadnione wątpliwości co do Pana/Pani zamiaru opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej

10.

.go

Polskiej przed upływem terminu ważności wizy;

□ o cofnięcie wizy krajowej wystąpił jej posiadacz.

Podstawy prawne:

…………………………………………………………
Pouczenie:

□

w.
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Od decyzji wydanej przez konsula przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten organ.
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
o unieważnieniu/cofnięciu wizy krajowej do organu, który wydał decyzję.

□

Od decyzji wydanej przez komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki 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.

Data, pieczęć i podpis organu wydającego decyzję:
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.......................................................................................
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