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Przedmiot sprawy

Przedłużenie wizy krajowej

Kogo dotyczy?

Przedłużenie okresu ważności wydanej wizy krajowej lub okresu pobytu objętego tą wizą może nastąpić, jeżeli są
spełnione łącznie następujące warunki:
1. przemawia za tym ważny interes zawodowy lub osobisty cudzoziemca albo ze względów
humanitarnych nie może on opuścić 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.
5.
6.

7.

Co przygotować?
8.
9.
10.

11.

12.

13.

Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku
1 fotografia spełniająca następujące wymagania − nieuszkodzona, kolorowa, o dobrej ostrości; −
wymiary 35 mm x 45 mm; − wykonana nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku; − przedstawiająca wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części
barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej,
patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i
zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry; − przedstawiająca wyraźnie oczy
cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii
Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do
wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny.
W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty
wyznaniowej.
Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), spełniającego następujące kryteria: −
okres ważności dokumentu podróży upływa nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu
ważności wnioskowanej wizy, − zawiera przynajmniej dwie wolne strony, − został wydany w ciągu
ostatnich 10 lat.
dokumenty potwierdzające okoliczności dotyczące powodów przedłużenia wizy podane we wniosku.
dokumenty potwierdzające cel i warunki planowanego pobytu,
dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów
utrzymania przez cały okres planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na
podróż powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo na tranzyt do państwa trzeciego, które
udzieli pozwolenia na wjazd, albo możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem,
dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub
podróżnego ubezpieczenia medycznego (wymóg ten można uznać za spełniony, w przypadku gdy
cudzoziemiec posiada odpowiednie ubezpieczenie w związku ze swoją sytuacją zawodową),
dokumenty potwierdzające wiarygodność deklaracji cudzoziemca o zamiarze opuszczenia terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności przedłużonej wizy.
dowód wpłaty

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

Wniosek o przedłużenie wizy krajowej.
Wnioski do pobrania znajdziecie Państwo również w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WarmińskoMazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców, Olsztyn, Al. Piłsudskiego 7/9 pok.
Nr 7

Jak wypełnić
dokumenty?

Czytelnie, drukowanymi literami, w języku polskim
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406 zł - opłata skarbowa za przedłużenie wizy krajowej
Wpłaty można dokonać:
- gotówką w Urzędzie Miasta Olsztyna pok. nr 35, Pl. Jana Pawła II 1,10-101 Olsztyn lub
- na rachunek:
Urząd Miasta Olsztyna
Wydział Podatków i Opłat
Plac Jana Pawła II nr 1
10-101 Olsztyn
PKO Bank Polski S.A.
63 1020 3541 0000 5002 0290 3227
z tytułu “opłata za przedłużenie wizy krajowej ”

Ile muszę zapłacić?

Kiedy złożyć
dokumenty?

Wniosek o przedłużenie wizy należy złożyć nie później niż w dniu upływu okresu legalnego pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
UWAGA: Jeżeli wniosek został złożony po terminie, odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie przedłużenia
tej wizy.

Gdzie załatwię
sprawę?

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn, Al. M.J. Piłsudskiego 7/9, pok. Nr 7
poniedziałek – 9.00-17.00, wtorek – piątek 10.00-15.00

Czy sprawę załatwię
drogą elektroniczną?

Nie.

Co zrobi urząd?

Wyda decyzję.
Przedłużoną wizę krajową umieszcza się w dokumencie podróży cudzoziemca w formie naklejki wizowej.

Jaki jest czas
realizacji?

1 miesiąc

Jak się odwołać?

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji, za pośrednictwem wojewody do Szefa Urzędu do
Spraw Cudzoziemców, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.






Informacje
dodatkowe









Przedłużenia wizy krajowej dokonuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.
Należy dostarczyć oryginały lub odpisy powyższych dokumentów, jeżeli ich zgodność z oryginałem
została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony
będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Również
upoważniony pracownik organu prowadzący postępowanie, któremu został okazany oryginał
dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem
(art.76a kpa). Kserokopie dokumentów nie mogą stanowić dowodów w postępowaniu
administracyjnym.
Wizę krajową można przedłużyć jednokrotnie, przy czym okres pobytu na podstawie przedłużonej wizy
krajowej nie może przekraczać okresu pobytu przewidzianego dla wizy krajowej, tj. roku (wyjątek
stanowi cudzoziemiec przebywający w szpitalu, którego stan zdrowia uniemożliwia opuszczenia
terytorium RP).
Bieg sprawy rozpoczyna się z chwilą złożenia kompletu dokumentów.
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być tłumaczone na język polski przez tłumacza
przysięgłego.
Pełnomocnictwo: cudzoziemiec może być reprezentowany przez ustanowionego pełnomocnika na
podstawie pisemnego pełnomocnictwa, lub zgłoszonego do protokołu.
W toku prowadzonego postępowania cudzoziemiec może zostać wezwany do osobistego stawiennictwa
w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności niezbędnych do podjęcia decyzji oraz zobowiązany do złożenia
innych dokumentów, które pozwolą organowi administracji na dokładne wyjaśnienie sprawy i podjęcie
decyzji z uwzględnieniem zarówno interesu społecznego, jak i słusznego interesu strony.
Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany, wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży
cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku.
Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki
zostały uzupełnione w terminie, pobyt cudzoziemca na terytorium RP uważa się za legalny od dnia
złożenia wniosku do czasu wydania decyzji ostatecznej w sprawie.
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Podstawa prawna






Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2206 ze zm.)
Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 maja 2014 r.
przedłużania wiz dla cudzoziemców (Dz. U. z 2014 r. poz.593)

Opiekun Karty: 1.06.2018 r., Aldona Szparak
(data, podpis)

w sprawie

