
                            

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 27 grudnia 2022 r. 

Poz. 2760 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA SPRAW ZAGRA NICZNYCH
1)

 

z dnia 21 grudnia 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom  

przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Na podstawie art. 79a ust. 6 i 7 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, 

z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie wydawania wiz krajo-

wych cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1809) wprowadza się następu-

jące zmiany: 

1) w § 2 wyrazy „W okresie do dnia 31 grudnia 2022 r.” zastępuje się wyrazami „W okresie do dnia 31 marca 2023 r.”; 

2) w § 4: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wniosek do ministra właściwego do spraw zagranicznych może złożyć obywatel Republiki Białorusi 

ubiegający się o wydanie wizy krajowej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy, który: 

1) w dniu złożenia wniosku przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie na podstawie ważnej 

wizy krajowej wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy, albo 

2) oświadczy, że: 

a) przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. z terytorium 

Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na jej terytorium oraz 

b) bezpośrednio przed dniem 24 lutego 2022 r. legalnie przebywał na terytorium Ukrainy, albo 

3) wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej z adnotacją „Poland Business 

Harbour”.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Wniosek do ministra właściwego do spraw zagranicznych może także złożyć obywatel Ukrainy ubie-

gający się o wydanie wizy krajowej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy, który spełnia waru-

nek określony w ust. 1 pkt 3.”. 

                                                           
1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. 

poz. 1469). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 91, 583, 830, 835, 1383, 1561 i 2185. 
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§ 2. Do postępowań o wydanie wizy wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozpo-

rządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Spraw Zagranicznych: Z. Rau 
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