WZÓR PISMA
Wzór – Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy odnośnie przyznania wizy
_________________________________________________________________
Poznań, dnia 06.07.2022r.

Konsul RP
w Teheranie (1)
Tehran Province, Tehran,
No. 2 Pirouz St., Africa Expressway
(Nelson Mandela Ave.) 174
،Qanbari، Iran
Wnioskodawca:
….................................................
(imię i nazwisko)
….................................................
(adres zamieszkania)

Znak sprawy:...............................

Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy (2)

Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 76 ust.1 pkt. 1 Ustawy z dnia 12.12.2003. o
cudzoziemcach, wnoszę o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej wydana mi wizy Schengen.
UZASADNIENIE (3):
Jestem obywatelką Iraku i złożyłam u Konsula RP w Teheranie w dniu 05.06.2022r. wniosek
o przyznanie mi wizy Schengen. W dniu 30.06.2022r. odmówiono mi przyznania wizy wjazdowej
na terytorium RP. Podstawą odmowy wskazano brak związków z krajem pochodzenia (brak
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członków rodziny, nieposiadanie nieruchomości w Polsce), zamieszkiwanie członków mojej
rodziny na terenie Niemiec, zarzucono mi, iż niewiarygodne jest podjęcie przeze mnie nauki w
Polsce po 10 latach przerwy. Na tej podstawie wyciągnięto nieprawidłowy wniosek, że
przedstawiłam niewiarygodny cel ubiegania się o wizę, oraz że w rzeczywistości celem przyjazdu
do Polski jest migracja. Wskazano także, że uznano za wysoce prawdopodobne, iż nie wrócę do
kraju pochodzenia przed upływem ważności wizy. Odmowa wydania wizy oparta była na art. 65
ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy prawo o cudzoziemcach.
Stanowisko Konsula PR jest błędne, ponieważ narusza następujące przepisy:
1. art. 60 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach poprzez odmowę wydania wizy mimo że
wystąpiły przesłanki pozytywne do jej wydania i jednocześnie nie wystąpiły przesłanki
negatywne, o których mowa w art. 65 ustawy o cudzoziemcach,
2. art.65 ust. 1 pkt 10 ustawy o cudzoziemcach poprzez bezzasadne przyjęcie, że zachodzą
uzasadnione wątpliwości odnośnie zamiaru opuszczenia przeze mnie terytorium RP przed
upływem ważności wizy, a także poprzez bezzasadne przyjęcie, że istnieją uzasadnione
wątpliwości co do wiarygodności moich oświadczeń w zakresie celu mojego pobytu w
Polsce
3. art. 81 ust. 3 ustawy – Prawo konsularne, poprzez brak uzasadnienia faktycznego decyzji tj.
niewskazania faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł
oraz przyczyn, dla których odmówił innym dowodom wiarygodności i mocy dowodowej.
Uważam, ze prawidłowo i wyczerpująco uzasadniłam oraz udokumentowałam cel
planowanego pobytu w Polsce. Przedłożyłam dokument potwierdzający przyjęcie na pierwszy rok
studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto uiściłam już czesne za naukę i opłatę za
akademik za pierwszy kwartał. Poniesione przeze mnie koszty potwierdzają, że cel podjęcia przeze
mnie nauki nie jest pozorny. W przeszłości otrzymałam dwa razy wizę Schengen i zawsze wracałam
do kraju pochodzenia przed upływem okresu ważności wizy. Organ nie wskazał co konkretnie
uzasadniało wątpliwości odnośnie wiarygodności moich oświadczeń w zakresie celu mojego pobytu
w Polsce.
Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

.....................................................
Załącznik:
1. odpis pisma
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Wyjaśnienia:
1. Od decyzji o odmowie wydania wizy Schengen lub wizy krajowej wydanej przez konsula
przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten organ.
2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji o odmowie wydania wizy Schengen lub wizy krajowej. Wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy rozpatruje się w terminie 14 dni. Wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy można wnieść samodzielnie lub przy pomocy pełnomocnika (w takim przypadku
konieczne jest dołączenie dokumentu pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie do
działania w imieniu i na rzecz strony).
3. Z treści wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy musi wynikać, że strona nie jest
zadowolona z otrzymanego rozstrzygnięcia. W uzasadnieniu należy opisać stan faktyczny i
argumentację dlaczego w ocenie wnioskodawcy decyzja jest błędna. Można również
powołać się na nowe dowody lub okoliczności sprawy.
4. Złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy może skutkować pozytywnym
rozstrzygnięciem tj. uzyskaniem wizy albo wydaniem decyzji o utrzymaniu w mocy decyzji
o odmowie wydania wizy Schengen lub wizy krajowej. Decyzja jest wydawana na
formularzu i zawiera ona następujące dane:
1. oznaczenie organu;
2. oznaczenie strony;
3. rozstrzygnięcie;
4. datę decyzji, która jest utrzymywana w mocy;
5. podstawę prawną ponownej odmowy;
6. określenie powodów ponownej odmowy;
7. miejsce i datę wydania decyzji;
8. podpis pracownika działającego w imieniu ministra właściwego do spraw
zagranicznych albo urzędnika konsularnego, z podaniem imienia i nazwiska oraz
zajmowanego stanowiska;
9. okrągłą pieczęć urzędową.
5. Ponadto decyzja o utrzymaniu w mocy decyzji o odmowie wydania wizy Schengen zawiera
dodatkowo:
1. uzasadnienie obejmujące wskazanie istotnych faktów odnoszących się do powodów
odmowy;
2. pouczenie o dopuszczalności i trybie wniesienia skargi do sądu administracyjnego,
wysokości wpisu od skargi, a także możliwości ubiegania się przez stronę o
zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy.

