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Przedłużenie wizy Schengen
Cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedłuża się okres ważności wydanej przez organ
polski lub organ innego państwa obszaru Schengen wizy Schengen ważnej również na terytorium Polski lub długość pobytu
objętego tą wizą, jeżeli wykazał, iż na skutek siły wyższej lub ze względów humanitarnych nie jest możliwe opuszczenie
przez niego terytorium państw członkowskich przed upływem terminu ważności wizy lub przed końcem objętego wizą
dozwolonego okresu pobytu.
Cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można przedłużyć okres ważności wydanej przez
organ polski lub organ innego państwa obszaru Schengen wizy Schengen ważnej również na terytorium Polski lub długość
pobytu objętego tą wizą, jeśli przedstawi dowód na istnienie ważnych powodów osobistych uzasadniających przedłużenie
okresu ważności lub okresu pobytu.
Uwaga: Okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przedłużonej wizy nie powinien przekroczyć
maksymalnego okresu pobytu przewidzianego dla danego typu wizy tj. 90 dni w okresie 180 dni przypadku wizy Schengen
(wliczając w to okres pobytu na podstawie wizy, która podlega przedłużeniu).
W innych przypadkach cudzoziemiec powinien rozważyć złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy ze
względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 z pózn. zm.) wraz z aktami
wykonawczymi.
2. art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające
Wspólnotowy Kodeks Wizowy (DZ.U.UE z 2009 r. L243/1)
Sposób składania wniosku:
Cudzoziemiec, który zamierza przedłużyć okres swojego pobytu na podstawie wizy Schengen składa do wojewody
właściwego ze względu na miejsce pobytu, nie później niż w dniu upływu okresu jego legalnego pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wypełniony formularz wniosku o przedłużenie wizy oraz dodatkowe wymienione
niżej dokumenty. Jeżeli cudzoziemiec złożył wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej po terminie, o którym
mowa w art. 85 ust. 1, odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie przedłużenia tej wizy.
Miejsce składania wniosku: wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca
Opłaty:
przedłużenie wizy z powodu siły wyższej lub ze względów humanitarnych jest bezpłatne
przedłużenie wizy z ważnych powodów osobistych podlega opłacie skarbowej w wysokości równowartości 30 Euro.
Czas załatwienia sprawy – do jednego miesiąca
Niezbędne dokumenty:

1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o przedłużenie wizy Schengen
2. aktualną fotograﬁę – nieuszkodzoną, kolorową, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną
w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz pokazującą wyraźnie oczy i twarz
od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotograﬁi; fotograﬁa powinna
przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami,
nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
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.
1. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu).
Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie nie
krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:
Uwaga: Dołączenie wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji
urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.
1. dokumenty potwierdzające okoliczności dotyczące powodów przedłużenia wizy podane we wniosku;
2. dokumenty potwierdzające cel i warunki planowanego pobytu;
3. 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;
4. dokumenty potwierdzające posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie
ubezpieczenia w wysokości 30.000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium
w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym
leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych
ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na
podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku wymóg ten można uznać za spełniony, w przypadku gdy
cudzoziemiec posiada odpowiednie ubezpieczenie w związku ze swoją sytuacją zawodową);
5. dokumenty potwierdzające wiarygodność deklaracji cudzoziemca o zamiarze opuszczenia terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności przedłużonej wizy.

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie
postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań
potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.
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