
PROCEDURA UBIEGANIA SI Ę O WIZY I INFORMACJE 
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Miejsce składania dokumentów:         Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej  
w Republice Federalnej Niemiec 
Lassenstr. 19-21 
14193 Berlin, Niemcy 
Tel.: +49 30 223130 
 

lub inny  odpowiedni urząd konsularny  (znajdź na stronie www.msv.gov.pl) 
 

1.ZŁOŻENIE WNIOSKU WIZOWEGO 
• Złożenie wniosku wizowego, zarówno o wizę Schengen jak i krajową, musi być poprzedzone elektroniczną 

rejestracją wniosku wizowego pod adresem:  http://www.e-konsulat.gov.pl/   

Tam również znajdują się formularze oraz szczegółowe informacje dotyczące procedur wizowych i wypełniania wniosków 
w formie elektronicznej jak i można ustali ć termin na zło żenia wniosku wraz z dodatkowymi dokumentami.  

• Wniosek wizowy z pominięciem jego rejestracji w placówce można wypełnić tylko za porozumieniem z konsulem i 
tylko w uzasadnionych przypadkach (np. losowych). Należy mieć na uwadze, że wypełnienie wniosku bez 
wcześniejszej akceptacji tej formy przez konsula, może skutkować jego automatycznym odrzuceniem na etapie 
weryfikacji wniosku w konsulacie. Wniosek zarejestrowany różni się tym od wniosku wypełnionego, że w przypadku 
wniosku zarejestrowanego przed wypełnieniem formularza następuje wybór terminu wizyty interesanta w urzędzie 
konsularnym. 

• Punkty Przyjmowania Wniosków Wizowych umożliwiają złożenie wniosku wizowego w miejscu Państwa 
zamieszkania bez potrzeby wyjazdu do Konsulatu Generalnego RP. W celu umówienia terminu złożenia wniosku 
wizowego należy skontaktować się z bezpośrednio z Punktem Przyjmowania Wniosków Wizowych. 

 

2. DOKUMENTY 
Dokumenty niezb ędne do zło żenia wniosku o wiz ę Schengen C: 
 

• Ubezpieczenie medyczne na wysokość minimum 
30 tys. €  i ważne na całym terytorium Schengen. • Wypełniony i podpisany wniosek wizowy. 

• Dokumenty uzupełniające, potwierdzające: • Biometryczne zdjęcie. 
- cel wjazdu; • Opłata wizowa.  
- posiadanie zakwaterowania; • Dokument podróży: 
- posiadanie środków utrzymania na wjazd, pobyt i 
wyjazd z terytorium Schengen lub Polski; 

- ważny minimum 3 miesiące po planowanym 
wyjeździe z Polski/strefy Schengen; 

- gotowość do opuszczenia terytorium Schengen po 
upłynięciu terminu ważności wizy. - posiadający minimum 2 wolne strony; 

 - wydany w okresie ostatnich 10 lat. 
 
Rodzaj oraz ilość dokumentów uzupełniających może różnić się w zależności od urzędu konsularnego.  
W związku z tym zalecamy bezpośredni kontakt z właściwym urzędem konsularnym, w celu uzyskania pełnej informacji co 
do dokumentów uzupełniających niezbędnych do złożenia wniosku wizowego.  
 

Dokumenty niezb ędne do zło żenia wniosku o wiz ę krajow ą D: 
 

• Dokumenty uzupełniające, potwierdzające: • Wypełniony i podpisany wniosek wizowy. 
- cel wjazdu; • Biometryczne zdjęcie. 
- posiadanie środków utrzymania na wjazd, pobyt i 
wyjazd z terytorium Polski; • Opłata wizowa. 

- konieczność przebywania na terytorium Polski 
powyżej 90 dni w okresie półrocznym • Ubezpieczenie medyczne. 

• Dokument podróży  
 
Rodzaj oraz ilość dokumentów uzupełniających może różnić się w zależności od urzędu konsularnego.  
W związku z tym zalecamy bezpośredni kontakt z właściwym urzędem konsularnym, w celu uzyskania pełnej informacji co 
do dokumentów uzupełniających niezbędnych do złożenia wniosku wizowego. 
 

 
Konsul którego pa ństwa Schengen jest wła ściwy do rozpatrzenia wniosku o wiz ę Schengen?  
Konsulem właściwym jest zawsze konsul tego państwa Schengen, które stanowi państwo głównego celu pobytu.  
Jeżeli nie udajecie się Państwo w ogóle do Polski, to nie możecie złożyć wniosku o wizę Schengen w polskim urzędzie 
konsularnym. 
Jeżeli udajecie się Państwo do kilku krajów strefy Schengen, to polski konsul jest właściwy do rozpatrzenia wniosku 
jedynie, jeżeli pobyt w Polsce jest głównym celem wjazdu na terytorium Schengen lub Polska jest państwem w którym 
zamierzacie przebywać najdłużej.  
 

 
 



 
 
Ważne informacje:  
Przypominamy równie ż, że:  
• Wniosek wizowy może być złożony nie wcze śniej ni ż trzy miesi ące i nie pó źniej ni ż 14 dni  przed rozpoczęciem 

planowanej podróży. 
• Wniosek wizowy winien być złożony we właściwym terytorialnie urz ędzie konsularnym , przyjęcie wniosku w 

innym urzędzie wymaga uzasadnienia przez wnioskodawcę. 
• Dokument podróży musi zawierać co najmniej dwie wolne strony. 
• Dokument podróży musi być ważny co najmniej trzy miesiące po planowanym wyjeździe z terytorium 

Polski/Schengen i wydany w ciągu dziesięciu ostatnich lat - nie wydaje si ę wiz do dokumentów starszych . 
• Dokument podróży, jak również wszystkie dokumenty uzupełniające, powinny być przedstawione do wglądu w 

oryginale, a ich kopie przygotowane do pozostawienia w urzędzie. 
 

3. OPŁATY   
Opłata za opracowanie wniosku wizowego Schengen (A,C) wynosi 60 EUR . 
Specjalne opłaty dla obywateli poszczególnych państw: 
 

• BIAŁORUŚ: • ROSJA: 
Wszystkie wizy kategorii A,C (Schengen): 60,- EUR Wszystkie wizy kategorii A, C (Schengen): 35 ,- EUR 
Wizy kategorii D (polskie - narodowe): 20,- EUR Wizy kategorii D (polskie - narodowe): 60,- EUR 
• UKRAINA:  

Wszystkie wizy kategorii A,C (Schengen): 35,- EUR  
Wizy kategorii D (polskie - narodowe): bezpłatnie   

 
Zwolnienia z opłat oraz zniżki przewidziane są dla określonych kategorii osób, zgodnie z postanowieniami umów 
międzynarodowych lub Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14.08.2003 r. w sprawie opłat konsularnych 
(Dz.U. Nr 156 poz. 1530 z pózn. zm.). 
 

Proszę zwrócić uwagę, iż: 
• Opłata konsularna za opracowanie wniosku wizowego j est pobierana w momencie zło żenia wniosku. Opłata 

nie podlega zwrotowi w razie odmowy udzielenia wizy  lub udzielenia innej ni ż wnioskowana. 
 

UWAGA!  
Osoby legitymujące się niemieckimi dokumentami podróży (Travel Document), mające stałe miejsce zamieszkania w 
Republice Federalnej Niemiec, nie mają obowiązku występowania o wizę wjazdową do Polski, jeżeli zamierzony okres 
pobytu nie przekracza 90 dni. 
Nie dotyczy to wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia pracy. 

 

4. ŚRODKI FINANSOWE 
Cudzoziemcy podróżujący do Polski mają obowiązek posiadania odpowiednich środków finansowych niezbędnych do 
wjazdu i pobytu na terytorium RP. 
Wysokość środków finansowych w PLN lub ich równowartość w walutach obcych wynosi (co najmniej): 

• 100 PLN na każdy dzień pobytu; 
• pobyty do 3 dni: 300 PLN; 
• wjazd z opłaconym pobytem na terenie RP, wjazd w celu uczestniczenia w imprezie turystycznej, obozie 

młodzieżowym, zawodach sportowych lub programie umożliwiającym wykonywanie wakacyjnej pracy na terytorium 
RP - 20 PLN na każdy dzień pobytu, nie mniej niż 100 PLN; 

• wjazd w celu podj ęcia studiów, uczestniczenia w badaniach lub szkolen iach: 1600 PLN na pokrycie kosztów 
pobytu przez okres pierwszych 2 miesi ęcy. 

Potwierdzeniem posiadania odpowiednich środków finansowych mogą być czeki podró żne, karty kredytowe, 
zaświadczenie z banku lub zaproszenie zarejestrowane w  Urzędzie Wojewódzkim w Polsce. 
 

5.TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY:  
• Opracowanie wniosku wizowego trwa standardowo do 14 dni, w wyjątkowych wypadkach dłużej. W kwietniu 2010 

roku, weszło w życie nowy kodeks wizowy, w związku z czym opracowanie wniosku wizowego może  trwać ok. 3 
tygodni.  

• Dokument podróży z wizą - w zależności od ustaleń z aplikującym - może zostać odesłany pocztą na adres domowy 
lub odebrany w kasie określonego dnia. 
 

Dodatkowych informacji oraz pomocy przy wypełnianiu dokumentów udziela:  
 

DZIAŁ DS. OBCOKRAJOWCÓW I WYMIANY MI ĘDZYNARODOWEJ 
Akademia Morska w Szczecinie,  

Wały Chrobrego 1-2, 70-530 Szczecin 
pokój 101-102 

tel. +48 91 48 09 345, +48 91 48 09 817 (j.rosyjski  w godz. 10.00-14.00);     
email: international@am.szczecin.pl  

 


