
Odpowiedź na interpelację nr 33361 

w sprawie terminu wydawania wiz dla obcokrajowców 

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Maciej Lang 

Warszawa, 17-09-2019 

Szanowna Pani Marszałek, 

W związku z interpelacją nr 33361 Pana Posła Ryszarda Petru w sprawie terminu wydawania wiz dla obcokrajowców 
uprzejmie przedstawiam odpowiedzi na zawarte w interpelacji pytania . 

1. Czy faktycznie czas oczekiwania na rejestrację w kolejce o złożenie w konsulacie RP wniosku wizowego wynosi ponad miesiąc, a 

czas oczekiwania na uzyskanie wizy po złożeniu wniosku wizowego 3-4 tygodnie? 
2. Ile dni wynosi realny czas oczekiwania na uzyskanie przez obcokrajowców wizy w polskich konsulatach? 

Uprzejmie informuję, że wnioski o wydanie wiz krajowych składane w polskich urzędach konsularnych rozpatrywane są 
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1650 z 
późn.zm.). Ustawa nie reguluje kwestii dotyczącej terminów składania wniosków o wydanie wizy krajowej z prawem do 
pracy ani czasu rozpatrywania wniosków. 

Jednocześnie zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy, w zakresie nieuregulowanym przepisami działu IV ustawy do wydawania, 
cofania lub unieważniania wiz krajowych lub przedłużania okresu ich ważności lub okresu pobytu cudzoziemca na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej objętego tymi wizami stosuje się przepisy Wspólnotowego Kodeksu Wizowego 
ustanowionego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2019 z dnia 13 lipca 2009 r. (Dz. Urz. 
UE.L Nr 243, str.1). Wspólnotowy Kodeks Wizowy w art. 23 przewiduje termin 15 dni kalendarzowych na podjęcie 
decyzji w sprawie wniosku o wydanie wizy Schengen. Maksymalny termin wynosi 60 dni. 

Co do zasady polskie urzędy konsularne dotrzymują terminu 15 dni na wydanie decyzji w sprawie wydania wizy krajowej 
z prawem do pracy. Termin ulega wydłużeniu, ale nie przekracza maksymalnego terminu 60 dni, w pojedynczych 
przypadkach o charakterze złożonym, wymagającym konsultacji. 

Uprzejmie informuję, że rejestracja wniosków o wydanie wizy odbywa się za pośrednictwem systemu e-konsulat. Zasada 
obowiązkowej, uprzedniej rejestracji przez interesantów wizyt w urzędzie, w tym w sprawach wizowych, poprzez system 
e-konsulat została wprowadzona we wszystkich urzędach konsularnych na świecie w roku 2011. Takie rozwiązanie 
zapewnia wszystkim interesantom w równym stopniu możliwość dokonania zapisu na spotkanie w konsulacie drogą 
internetową. Szybkie zajmowanie miejsc na spotkania w sprawach wizowych wynika z ogromnego zainteresowania 
uzyskaniem wizy w celu podjęcia pracy w Polsce. Polskie urzędy konsularne regularnie udostępniają nowe pule miejsc – 
w miarę swoich możliwości kadrowo-organizacyjnych. Duży przyrost liczby cudzoziemców wnioskujących o wizę do Polski 
powoduje, iż polskie urzędy np. w Indiach osiągnęły maksymalny poziom swoich możliwości kadrowych. W konsekwencji 
czas oczekiwania na złożenie wniosku wizowego za pośrednictwem systemu e-konsulat w celu podjęcia pracy, z 
obiektywnych względów, uległ wydłużeniu. 

3. Co rząd zamierza zrobić w sprawie ułatwień w uzyskiwaniu wiz z prawem do pracy przez kierowców spoza UE, którzy mają być 

zatrudnieni przez polskich przedsiębiorców? 

Celem usprawnienia obsługi wnioskodawców wizowych oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskich podmiotów 
gospodarczych MSZ wprowadził outsourcing wizowy, polegający na zleceniu usług przyjmowania wniosków wizowych na 
rzecz polskich placówek zagranicznych w następujących państwach: Ukrainie (w ramach outsourcingu działa 17 PPWW – 
punktów przyjmowania wniosków wizowych), Turcji (7 PPWW), Rosji (27 PPWW), Białorusi (8 PPWW), Chinach (15 
PPWW – obecnie trwa postępowanie o zamówienie publiczne celem zawarcia kolejnej umowy). Trwają także prace nad 
wprowadzeniem outsourcingu wizowego na terytorium Republiki Indii. Postępowanie zakłada uruchomienie 10 punktów 
przyjmowania wniosków wizowych. 

Z poważaniem, 

Z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych 

Maciej Lang 

Podsekretarz Stanu 


