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Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

W zwi¹zku z nap³ywaj¹cymi do mojego biura senatorskiego uwagami dotycz¹cymi wiz zwracam siê
do Pana Ministra o wyjaœnienie.

Wizy wydaje siê jako wizy Schengen i wizy krajowe. Wiza Schengen oznaczona symbolem C jest to wi-
za wydawana przez pañstwo nale¿¹ce do strefy Schengen na tranzyt przez terytorium pañstw strefy
Schengen lub planowany pobyt na terytorium pañstw strefy Schengen nieprzekraczaj¹cy trzech miesiê-
cy w dowolnym szeœciomiesiêcznym okresie, licz¹c od dnia pierwszego wjazdu na terytorium pañstw
strefy Schengen. Wiza krajowa oznaczona symbolem D uprawnia do wjazdu i ci¹g³ego pobytu na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej lub kilku pobytów nastêpuj¹cych po sobie, trwaj¹cych ³¹cznie d³u¿ej ni¿
trzy miesi¹ce i nieprzekraczaj¹cych ³¹cznie jednego roku w okresie wa¿noœci wizy. Wiza C wydawana
jest za op³at¹, a wiza D – bez.

Z ró¿nego rodzaju informacji medialnych oraz ministerialnych wynika, ¿e wszelkie wizy dla obywate-
li Bia³orusi na wjazd do Polski s¹ bezp³atne po to, aby u³atwiæ im przyjazd do Polski. Tymczasem okazu-
je siê, ¿e bezp³atn¹ wiz¹ jest tylko wiza krajowa i to tylko wtedy, gdy ktoœ przyje¿d¿a do Polski pracowaæ
lub uczyæ siê, zaœ wiza Schengen jest odp³atna i kosztuje 60 euro bez wzglêdu na czas pobytu obcokra-
jowca. Ponadto ka¿dy urz¹d wojewódzki inaczej interpretuje przyjazd Bia³orusina do Polski na zapro-
szenie, to jest stosuje inne kryteria co do zabezpieczenia pobytu, inaczej okreœla czas pobytu
obcokrajowca na terytorium Polski oraz czas obowi¹zywania wizy.

W zwi¹zku z tym proszê o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.
1. Czy ministerstwo przewiduje dywersyfikacjê op³at za wizê Schengen, a mo¿e ca³kowite zniesienie

op³aty?
2. Czy ministerstwo planuje okreœliæ odpowiednie kryteria dotycz¹ce wydawania wiz dla Bia³orusi-

nów, tak by nie by³o w tym uznaniowoœci urzêdników?

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak




