Lublin, dnia 12.04.2021 r.
Sygn. IPP-TS-3/4/2021

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
dep.prawny@mswia.gov.pl
dot. DP-WLM-0231-28/2021/SJ

Szanowny Panie Ministrze,

Po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie wiz dla cudzoziemców, przedstawiam poniżej kilku uwag Instytutu na rzecz Państwa
Prawa:
1. W sposób pozytywny oceniamy zmianę, polegającą na dodaniu we wzorze formularza, na
którym wydaje się decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji o odmowie wydania wizy Schengen
lub wizy krajowej po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zmiana t, polega
na poszerzeniu o dodatkowy element, tj. określenie powodów, dla których podjęto decyzję
utrzymującą w mocy decyzję o odmowie wydania wizy, po rozpatrzeniu wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy.
2. Tożsama zmiana w naszej ocenie jest potrzebna we wzorze formularza, na którym wydaje się
decyzję o odmowie wydania wizy krajowej. W naszej praktyce spotykamy się z sytuacjami, w
których, pomimo zaznaczenia przez Organ jednej z rubryk – przyczyn odmowy, niejasne dla
cudzoziemców pozostają rzeczywiste powody odmowy wydania wizy. Nie każdy stan faktyczny
da się zakwalifikować w konkretnej kategorii przyczyn określonych we wzorze formularza
decyzji. Wskazanym w związku z tym byłoby wprowadzenie nowego elementu, t.j.
uzasadnienia, w którym Organ dodatkowo wskaże przyczyny odmowy z odniesieniem do
indywidualnej sytuacji cudzoziemca. Dzięki temu cudzoziemcy, ubiegający się o wydanie wizy,
nie mieliby wątpliwości, co do przyczyn odmowy. Dzięki temu usprawniłoby to procedurę

rzeczywista przyczyna wydania decyzji odmownej.
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przyczyn odmowy, nie zaś do wszystkich okoliczności, domyślając się jedynie, jaka była
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korzystania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdyż mogliby oni odnieść się ściśle do

3. W naszej ocenie obecne brzmienie § 2 ust. 2 projektu Rozporządzenia, może rodzić
wątpliwości interpretacyjne i być podstawą rozbieżności w praktyce Organów, prowadząc do
zbyt dalekich ingerencji. Nie jest bowiem jasnym cel wprowadzenia ww. przepisów.
Uzasadnionym wydaje się dookreślenie, jakie informacje mogą zostać dodane, oraz o jakim
charakterze mogą to być informacje.

W pozostałym zakresie nie zgłaszamy uwag do projektu.

Z wyrazami szacunku,
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Tomasz Sieniow
Prezes Zarządu Fundacji

