Lubelski Urząd
Wojewódzki
w Lublinie
Opis sprawy

Kogo dotyczy

Wymagane
dokumenty

KARTA USŁUGI
Przedłużenie wizy krajowej
Przedłużenie okresu ważności wydanej wizy krajowej lub okresu
objętego tą wizą wydaną cudzoziemcowi
Przedłużenie okresu ważności wydanej wizy krajowej lub okresu
pobytu objętego tą wizą może nastąpić, jeżeli są spełnione łącznie
następujące warunki:
1. Przemawia za tym ważny interes zawodowy lub osobisty
cudzoziemca albo ze względów humanitarnych nie może
on opuścić tego terytorium przed upływem terminu
ważności wizy krajowej lub przed końcem objętego tą
wizą dozwolonego pobytu,
2. Zdarzenia, które są przyczyną ubiegania się o przedłużenie
wizy krajowej, wystąpiły niezależnie od woli cudzoziemca
i nie były możliwe do przewidzenia w dniu składania
wniosku o wydanie wizy krajowej,
3. Okoliczności sprawy nie wskazują, że cel pobytu
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
będzie inny niż deklarowany,
4. Nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się
wydania wizy krajowej,
1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku
2. 4 aktualne, nieuszkodzone, kolorowe fotografie
o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich
6 miesięcy przed złożeniem wniosku, przedstawiające
wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do
górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80%
fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej,
patrzącego
na
wprost
z
otwartymi
oczami,
nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy
i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny
kolor jego skóry, przedstawiające wyraźnie oczy
cudzoziemca, a zwłaszcza źrenicę, linia oczu cudzoziemca
jest równoległa do górnej krawędzi fotografii (tzw.
„zdjęcie paszportowe” - LINK)
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.
3. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do
wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy
cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży
i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić
inny dokument potwierdzający tożsamość. Dokument
podróży powinien zawierać co najmniej 2 wolne strony

i być wydany w ciągu ostatnich 10 lat
Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje
wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni
od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku
bez rozpoznania.
4. Dokumenty potwierdzające okoliczności dotyczące
powodów przedłużenia wizy podane we wniosku
5. Dokumenty potwierdzające cel i warunki planowego
pobytu
6. 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
(cudzoziemiec
wjeżdżający
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na okres pobytu powyżej 3
dni powinien posiadać środki w wysokości co najmniej
100 zł na każdy dzień planowanego pobytu albo
równowartość tej kwoty w walutach obcych)
7. Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia
zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie
pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne
zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa)
8. Dokumenty potwierdzające wiarygodność deklaracji
cudzoziemca o zamiarze opuszczenia terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu
ważności przedłużonej wizy

Wzór
wniosków/formularzy
do pobrania

wniosek o przedłużenie wizy krajowej

Sposób wypełnienia
dokumentów
Cudzoziemiec składa wniosek o przedłużenie wizy krajowej po
dokonaniu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 406 zł
przelewem na konto:

Wymagane opłaty

Urząd Miasta Lublin
Wydział Podatkowy
95 1240 2092 9329 9200 0620 0000
tytułem: „opłata za przedłużenie wizy krajowej”

Termin złożenia
dokumentów

Wniosek powinien być złożony osobiście do wojewody
właściwego ze względu na miejsce pobytu, nie później niż
w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na tym terytorium
w ramach wizy krajowej.
Wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca składa jego rodzic,
ustanowiony przez sąd opiekun lub kurator.
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział ds. cudzoziemców
ul. Spokojna 4, parter, pokój nr 50
tel. 81 74-24-549,

Jednostka
odpowiedzialna za
załatwienie sprawy

godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8.00-14.30
wtorek 8.00-14.30
środa 8.30-14.30
czwartek 8.00-14.30
piątek 8.00-14.30
Delegatura Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej - ul. Brzeska 41
Delegatura Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie - pl. Niepodległości 1
Delegatura Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu - ul. Partyzantów 3

godziny przyjęć interesantów w Delegaturach:
poniedziałek 8.00-14.30
wtorek 8.00-14.30
środa 8.30-14.30
czwartek 8.00-14.30
piątek 8.00-14.30

Termin załatwienia
sprawy

Wojewoda wyda decyzję w sprawie niezwłocznie po
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w terminie do 30
dni.

Tryb odwoławczy

W terminie 14 dni do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, za
pośrednictwem Wojewody Lubelskiego.

Informacje
dodatkowe

Wizę krajową można przedłużyć jednokrotnie, przy czym okres
pobytu na podstawie przedłużonej wizy krajowej nie może
przekraczać okresu pobytu przewidzianego dla wizy krajowej,
wliczając w to okres pobytu na podstawie wizy, która podległa
przedłużeniu (tzn. 365 dni). Jedyny wyjątek stosuje się do
cudzoziemca przebywającego w szpitalu, którego stan zdrowia
uniemożliwia opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W innych przypadkach cudzoziemiec powinien rozważyć
złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na
okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu

Podstawa prawna

Art. 82 i następne ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.)

Termin publikacji

18 marca 2016 r.

