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GEN 1.3 PRZYLOT, TRANZYT I ODLOT PASAŻERÓW ORAZ ZAŁÓG
ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF PASSENGERS AND CREW

1. PRZEPISY WIZOWO-PASZPORTOWE VISA AND PASSPORT REGULATIONS
1.1 Pobyt obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Stay in the territory of the Republic of Poland of citizens of the
European Union Member States and the members of their
families

1.1.1 Wjazd, pobyt i wyjazd obywateli UE oraz członków ich rodzin reguluje
Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r.
poz. 293 z późn. zm.).

Entry into, residence in and exit from the territory of the Republic of
Poland of the citizens of EU Member States and the members of their
families is regulated by the Act of 14 July 2006 on the terms and
conditions of the entry into, stay in and exit from the territory of the
Republic of Poland of the citizens of EU Member States and the
members of their families (Journal of Laws of 2019, item 293, as
amended).

1.1.2 Wyżej wymieniona ustawa ma zastosowanie nie tylko do obywateli państw
członkowskich UE, obywateli państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA) - stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, obywateli Konfederacji Szwajcarskiej oraz
członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają, ale
również do obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy o Wystąpieniu
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii
Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29
z 31.01.2020, str. 7) oraz członków ich rodzin, o których mowa w art. 10
ust. 1 lit. e) i f) Umowy Wystąpienia, jak również do członków rodzin
obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy do nich dołączają lub z nimi
przebywają.

The Act lays down the rules and conditions applicable not only to EU
Member States citizens, nationals of the European Free Trade
Association (EFTA) Member States - parties to the agreement on
European Economic Area, nationals of Swiss Confederation and
members of families of the above-mentioned citizens intending to join
them or stay with them, but also to citizens of the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland as referred to in Art. 10, item 1,
letter b) and d) of the Agreement on the withdrawal of the United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European
Union and the European Atomic Energy Community (Official Journal of
the European Union L 29, 31.01.2020, page 7) and members of
families of the above-mentioned citizens, as referred to in Art. 10, item
1, letter e) and f) of the Agreement on the withdrawal, as well as to
members of families of the citizens of the Republic of Poland intending
to join them or stay with them.

1.1.3 Obywatel UE może wjechać i przebywać na terytorium Rzeczy- pospolitej
Polskiej do 3 miesięcy na podstawie ważnego dokumentu podróży lub
innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i
obywatelstwo.

A citizen of an EU Member State may enter and stay in the territory of
the Republic of Poland for a period not longer than 3 months on the
grounds of a valid travel document or another valid document
confirming his/her identity and citizenship.

1.1.4 Członek rodziny niebędący obywatelem UE może wjechać na     terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ważnego dokumentu podróży oraz
wizy. Obowiązek posiadania wizy nie dotyczy:

A member of family who is not an EU Member State citizen may enter
the territory of the Republic of Poland on the grounds of a valid travel
document and visa. The visa requirement does not apply to:

a) obywatela państwa, wobec którego stosuje się częściowe lub
całkowite zniesienie obowiązku wizowego, zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1806
z dnia 14 listopada 2018 r. wymieniającym państwa trzecie, których
obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic
zewnętrznych oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu
(Dz. Urz. UE L 303 z 28.11.2018, str. 39);

a) a citizen of a state, against whom the visa requirement was lifted
partially or in whole, pursuant to Regulation (EU) 2018/1806 of
the European Parliament and of the COUNCIL of 14 November
2018 listing the third countries whose nationals must be in a
possession of visas when crossing the external borders and
those whose nationals are exempt from that requirement (OJ L
303, 28.11.2018, p.39);

b) członka rodziny niebędącego obywatelem UE, posiadającego
wydany przez inne państwo członkowskie UE, państwo członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederację
Szwajcarską lub Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej ważny dokument odpowiadający karcie pobytowej, o której
mowa w art. 30 lub art. 65b ust. 2 pkt 1 lub karcie stałego pobytu, o
której mowa w art. 54 lub art. 65b ust. 2 pkt 2 lub ważną kartę pobytu,
o której mowa w art. 226 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach.

b) a family member who is not a national of EU Member State, and
who is in a possession of a valid document issued by EU Member
States, the European Free Trade Association (EFTA) Member
States - parties to the agreement on European Economic Area,
Swiss Confederation or The United Kingdom of Great Britain and
Northern Irelandand corresponding to a residence card as
referred to in the Act of 12 December 2013 on foreigners Article
30 or 65b, paragraph 2 point 1, or a permanent residence card as
referred to in Article 54 or Article 65b paragraph 1 of the Act of 12
December 2013 on foreigners.

1.1.5 Członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE wydaje się wizę
Schengen lub wizę krajową w celu dołączenia do obywatela państwa
członkowskiego lub przebywania z nim.

A Schengen visa or national visa is issued to a family member who is
not a national of EU Member State intending to join or stay with a
national of EU Member State.

1.1.6 Wizę wydaje lub odmawia jej wydania konsul lub komendant placówki
Straży Granicznej niezwłocznie po złożeniu wniosku, zapewniając
członkowi rodziny wszelkie dopuszczalne przez przepisy prawa ułatwienia
w uzyskaniu wizy.

The visa shall be issued or refused by the Consul or the Commander
of the Border Guards immediately after receiving the application,
providing the applicant with any lawful means aimed at obtaining the
visa.
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1.1.7 Decyzja o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może
być wydana przez komendanta placówki Straży Granicznej obywatelowi
UE lub członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE gdy: jego wjazd
następuje w okresie obowiązywania wpisu do wykazu lub wymagają tego
względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub nie posiada ważnego
dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego
jego tożsamość i obywatelstwo lub wymagają tego względy zdrowia
publicznego. Przed wydaniem decyzji o odmowie wjazdu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Komendant placówki Straży Granicznej
umożliwia obywatelowi UE lub członkowi rodziny niebędącemu
obywatelem UE przez okres nie dłuży niż 72 godziny podjęcie działań
zmierzających do uzyskania  ww. dokumentów albo do udowodnienia w
inny, niebudzący wątpliwości sposób, że osoby te są uprawnione do
korzystania ze swobody przepływu osób. Od decyzji o odmowie wjazdu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje odwołanie do
Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Decision to refuse entry into the territory of the Republic of Poland may
be taken by the Commander of the Border Guards with regard to EU
Member State citizen or a family member who is not a national of EU
Member State if: data on them have been recorded in the register of
foreigners whose residence in the territory of the Republic of Poland
may constitute a threat to state defence or security, or the protection of
public order or when the foreigner fails to submit a valid travel
document or valid document confirming his/her identity and
citizenship, or if public health reasons so require. Before issuing the
decision to refuse entry into the Republic of Poland, the Commander
of the Border Guards shall take steps aimed at obtaining the
documents by EU citizen or a member of the family who is not a EU
citizen within 72 hours or to prove by any undoubted means that the
person is authorized to exercise his/her right to free movement. An
appeal against the decision on visa refusal may be lodged to the
Commander-in-Chief of the Border Guards.

1.1.8 Od decyzji o odmowie wydania wizy przez konsula przysługuje odwołanie
do ministra właściwego do spraw zagranicznych, a od decyzji o odmowie
wydania wizy  wydanej przez komendanta placówki Straży Granicznej do
Komendanta Głównego Straży Granicznej.

An appeal against the decision on visa refusal taken by the Consul
may be lodged to the minister in charge of foreign affairs and an
appeal against the decision on visa refusal taken by the Commander
of the Border Guards may be lodged to the Commander-in-Chief of the
Border Guards.

1.1.9 Wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela UE może
nastąpić na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego
dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i obywatelstwo.

An EU Member State citizen may exit from the territory of the Republic
of Poland on the grounds of a valid travel document or another
document confirming his/her identity and citizenship.

1.1.10 Wyjazd członka rodziny niebędącego obywatelem UE może nastąpić na
podstawie ważnego dokumentu podróży.

A family member who is not an EU Member State citizen may exit from
the territory of the Republic of Poland on the grounds of a valid travel
document.

1.2 Pobyt cudzoziemców nie korzystających z prawa do swobodnego
przemieszczania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Residence of foreigners not exercising the right to free
movement on the territory of the Republic of Poland

1.2.1 Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia związane z
pobytem cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej jest
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz.
35 z późn. zm.).

The primary Act regulating the matters relating to the stay of
foreigners on the territory of the Republic of Poland is the Act of
12 December 2013 on foreigners (Journal of Laws 2020, item 35 as
amended).

1.2.2 Cudzoziemiec, który przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej jest
zobowiązany posiadać: ważny dokument podróży, ważną wizę lub inny
ważny dokument uprawniający go do wjazdu na to terytorium i do pobytu
na nim, jeżeli są wymagane; zezwolenie na wjazd do innego państwa lub
zezwolenie na pobyt w innym państwie, jeżeli zezwolenia takie są
wymagane w przypadku przejazdu tranzytem.

A foreigner may cross the border of the Republic of Poland or stay on
this territory providing he or she is in a possession of: a valid travel
document, a valid visa or other valid document entitling to enter and
stay in this territory, if required; a permit to enter another country or to
stay in another country, if such permits are required in case of transit.

1.2.3 Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
obowiązany: 

A foreigner entering the territory of the Republic of Poland is obliged
to:

a) uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu; a) justify the purpose and the conditions of their intended stay;
b) posiadać oraz okazać na żądanie: b) carry and produce upon request:
- dokument potwierdzający posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia
zdrowotnego lub podróżnego ubezpieczenia medycznego, 

- a document confirming being in a possession of an adequate medical
insurance or travel medical insurance,

- środki finansowe wystarczające na pokrycie kosztów planowanego
pobytu oraz podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania
lub kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na
wjazd, albo dokument potwierdzający możliwość uzyskania takich
środków zgodnie z prawem.

- means sufficient to pay costs of the planned stay and return journey
to the country of origin or residence or the costs of transit to a third
country which will grant entry or the document confirming being in a
position to acquire such means lawfully.

1.2.4 Z dniem 24.03.2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie środków finansowych
wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić
możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania
planowanego pobytu (Dz.U. 2017.2122 t.j.).

As of 24 March 2015, the Regulation of the Ministry of Interior dated 23
February 2015 on the means required from a foreigner entering the
territory of the Republic of Poland and on documents which may certify
possibility of acquiring such means as well as purpose and duration of
the stay, came into effect (Journal of Laws of 2017, No 2122,
consolidated text). 

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem: According to the aforementioned regulation:
a) cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na

okres pobytu nieprzekraczający 4 dni musi posiadać  środki
finansowe na pokrycie kosztów utrzymania w wysokości co najmniej
300 PLN lub równowartość tej kwoty w walutach obcych,

a) a foreigner entering the territory of the Republic of Poland for
a period of stay of less than 4 days shall hold financial means
sufficient for covering costs of accommodation amounting to at
least PLN 300 or the equivalent in foreign currencies,

b) cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
okres pobytu przekraczający 4 dni musi posiadać środki finansowe
na pokrycie kosztów utrzymania w wysokości co najmniej 75 PLN na
każdy dzień pobytu lub równowartość tej kwoty w walutach obcych,

b) a foreigner entering the territory of the Republic of Poland for
a period of stay of over 4 days shall hold financial means
sufficient for covering costs of accommodation, amounting to at
least PLN 75 for each day of stay or the equivalent in foreign
currencies.
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c) cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
który:

c) a foreigner entering the territory of the Republic of Poland who:

- jest uczestnikiem imprezy turystycznej, obozu młodzieżowego,
zawodów sportowych, 

- is a participant of a tourist event, a youth camp, sports
competition,

- ma opłacone koszty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, - has the costs of stay in the territory of the Republic of Poland
covered,

- przyjeżdża do placówki leczniczo – sanatoryjnej, - comes to a medical or sanatorium clinic,
- jest uczestnikiem programu umożliwiającego wykonywanie

pracy wakacyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która
nie stanowi głównego celu jego pobytu, uregulowanego umową
międzynarodową, której Rzeczypospolita Polska jest stroną, 

- ia a participant of a summer work programme on the territory
of the Republic of Poland which is not the main purpose of
the stay and which is regulated by the international
agreement to which the Republic of Poland is a party,

musi posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania w
wysokości co najmniej 20 PLN na każdy dzień planowanego pobytu, nie
mniej jednak niż 100 PLN, albo równowartość tej kwoty w walutach
obcych,

must be in a possession of financial means for covering the costs of
accommodation amounting to at least PLN 20 for each day of the
planned stay, not less, however, than PLN 100 or the equivalent in
foreign currencies,

d) cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
celu podjęcia lub kontynuowania studiów, uczestniczenia w
badaniach naukowych lub szkoleniach, prowadzenia prac
rozwojowych oraz podjęcia lub kontynuowania nauki musi posiadać
środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania w wysokości co
najmniej 1270 PLN na pierwsze 2 miesiące planowanego pobytu albo
równowartość tej kwoty w walutach obcych,

d) a foreigner entering the territory of the Republic of Poland to take
up or pursue a course of study or to participate in research or
training, carry out development works or take up or pursue
education shall be in a possession of financial means for covering
the costs of accommodation amounting to at least PLN 1270 for
the first 2 months of the planned stay or the equivalent in foreign
currencies,

e) cudzoziemiec musi posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów
podróży powrotnej lub tranzytu do państwa trzeciego w wysokości
stanowiącej równowartość biletu na podstawie którego przybył na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie mniej jednak niż:

e) a foreigner shall be in a possession of financial means to cover
return travel costs or transit to a third country equivalent to the
cost of ticket on the basis of which he came to the territory of the
Republic of Poland, not less, however, than:

- 200 PLN, jeżeli przybył z państwa sąsiadującego z
Rzeczpospolitą Polską,

- PLN 200, if they came from a country neighbouring the
Republic of Poland,

- 500 PLN, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii
Europejskiej innego niż sąsiadującego z Rzeczpospolitą Polską
albo równowartość tej kwoty w walutach obcych,

- PLN 500, if they came from a Member State of the European
Union other than neighbouring the Republic of Poland or the
equivalent of this amount in foreign currency,

- 2500 PLN,  jeżeli przybył z państwa niebędącego członkiem Unii
Europejskiej albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

- PLN 2500, if they came from a country that is not a Member
State of the European Union or the equivalent of this amount
in foreign currency.

1.2.5 Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
obowiązany posiadać oraz okazać na żądanie funkcjonariusza Straży
Granicznej dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia
zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2019  r. poz. 1373, z późn. zm.) lub posiadanie podróżnego
ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w
wysokości 30 000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywającego
wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium
w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych,
potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze
śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów
udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na
rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie
wystawionego przez ten podmiot rachunku – w przypadku wjazdu na
podstawie wizy krajowej.
Wymóg dotyczący posiadania ubezpieczenia medycznego, można uznać
za spełniony, w przypadku gdy cudzoziemiec posiada odpowiednie
ubezpieczenie w związku ze swoją sytuacją zawodową.

A foreigner entering the territory of the Republic of Poland shall be
obliged to possess and present at the request of the border guard a
document confirming possession of health insurance within the
meaning of provisions on the publicly funded health institution services
(Journal of Laws 2019, item 1373, as amended) or possession of
travel medical insurance amounting to at least EUR 30 000, valid for
the period of the planned stay of the foreigner on the territory of the
Republic of Poland, to cover any expenses which might arise during
the stay on the territory in connection with the return for medical
reasons, the need for urgent medical attention, emergency hospital
treatment or death, which says that the insurance company is obliged
to the reimbursement of costs of the health services provided to the
insured person directly for the benefit of the entity rendering such
services, on the basis of the bill drawn by the entity - in case of entry
with a national visa.

The requirement to possess travel medical insurance can be regarded
as fulfilled if a foreigner has adequate insurance in the light of his
professional situation.
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Podróżne ubezpieczenie medyczne, wystawia ubezpieczyciel
zapewniający całodobową usługę centrum alarmowego umożliwiającą
zgłoszenie zdarzenia podlegającego odpowiedzialności ubezpieczyciela
mający siedzibę lub oddział w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 6
marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i
innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1252) w Rzeczypospolitej
Polskiej, państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji
Szwajcarskiej albo niemający siedziby lub oddziału w rozumieniu art. 3 pkt
4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców
zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie
członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, który spełnia
dodatkowo następujące warunki:

An insurance provider issues a travel medical insurance ensuring a 24
hour emergency medical service centre for reporting a medical event
covered by the liability of the insurer with a registered office or branch
within the meaning of the Act of 06 March 2018 on the rules governing
the participation of foreign entrepreneurs and other foreign persons in
economic trade within the territory of the Republic of Poland paragraph
3 point 4 (Journal of Laws of 2020, item 1252) in the Republic of
Poland, EU Member States, European Free Trade Association (EFTA)
Member States - parties to the agreement on European Economic
Area or Swiss Confederation or an entity without a registered office or
branch within the meaning of the Act of 06 March 2018 on the rules
governing the participation of foreign entrepreneurs and other foreign
persons in economic trade within the territory of the Republic of Poland
in the Republic of Poland paragraph 3 point 4 (Journal of Laws of
2020, item 1252), EU Member States, European Free Trade
Association (EFTA) Member States - parties to the agreement on
European Economic Area, or Swiss Confederation fulfilling additionally
the following requirements:

a) publikuje wyniki audytu działalności wykonanego przez uznany
międzynarodowy podmiot audytowy wskazujące na rzeczywistą
możliwość zaspokajania roszczeń wobec ubezpieczyciela
przysługujących podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

a) publishes the results of performance audit  carried out by
internationally recognised audit body indicating an actual
capability of settlement of claims against the insurance provider
applicable to entities rendering health care services on the
territory of the Republic of Poland;

b) co najmniej w okresach półrocznych publikuje dane na temat sumy
zebranych składek oraz wielkości wypłat w danym rodzaju
ubezpieczeń.

b) publishes a semiannual statement on collected insurance
contributions and amount of claims payment within the particular
type of insurance.

Informację o ubezpieczycielach i oferowanych przez nich
ubezpieczeniach spełniających ww. warunki publikuje i aktualizuje na
stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra Minister
właściwy do spraw zagranicznych.

Information on insurance providers fulfilling the above-
mentioned requirements and available insurance is made
available and updated by the minister of foreign affairs office web
page.

1.2.6 Dokumentami, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania przez
cudzoziemca środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania,
podróży powrotnej lub tranzytu do państwa trzeciego są: 

Documents which confirm that a foreigner has a possibility to obtain
financial means necessary for covering costs of subsistence, return or
transit to a third country shall be:

a) czek podróżny; a) a traveller's cheque;
b) zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez

bank lub instytucję kredytową, które wystawiły kartę kredytową -
wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed dniem przekroczenia
granicy;

b) a credit card which a foreigner may use on the territory of the
Republic of Poland, together with a certificate on the credit card’s
limit;

c) zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub
spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, mających
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej wystawione nie wcześniej niż miesiąc
przed dniem przekroczenia granicy;

c) a certificate confirming deposit in a bank or in a cooperative
savings and credit institution seated in the territory of the Republic
of Poland or other Member State of the European Union made
out not earlier than one month before the day of crossing the
border;

d) zaproszenie, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia
2013 r. o cudzoziemcach;

d) the invitation referred to in art. 49, item 1 of the Act of 12
December 2013 on foreigners;

e) dokument potwierdzający przyznanie stypendium cudzoziemcowi
wjeżdżającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu
podjęcia lub kontynuowania studiów, uczestniczenia w badaniach
naukowych lub szkoleniach, prowadzenia prac rozwojowych oraz
podjęcia lub kontynuowania nauki. 

e) a certificate confirming a scholarship for a foreigner entering the
territory of the Republic of Poland to take up or pursue a course of
study, to participate in research or training, carry out development
works or take up or pursue education.

1.2.7 Dokumentem, który może potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca
środków finansowych przeznaczonych na pokrycie podróży powrotnej do
państwa pochodzenia lub zamieszkania albo tranzytu przez to terytorium
do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd może być także
bilet powrotny uprawniający do podróży do tego państwa.

The document certifying possession of financial means by a foreigner
necessary for covering return travel costs to a country of origin or
residence or costs of transit through this territory to a third country
which will grant the right to enter may be also a return ticket entitling to
travel to this country.

1.2.8 Obowiązek okazania środków finansowych lub dokumentów
potwierdzających możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem
nie dotyczy cudzoziemców przekraczających granicę:

An obligation to present a proof of financial means of subsistence or
documents confirming possibility to acquire such means, in
accordance with the law, shall not be applicable to foreigners who
intend to cross the border:

1) na podstawie: 1) on the basis of:
a) umów międzynarodowych, które przewidują zwolnienie cudzoziemca

z obowiązku posiadania tych środków albo obowiązek pokrycia
kosztów jego pobytu przez polskie organy państwowe lub instytucje
publiczne,

a) international agreements which provide for exemption of a
foreigner from such a requirement or on the grounds of the
obligation for covering the expenses related to the stay on the
Polish authorities or public institutions,

b) wizy w celu repatriacji, b) repatriation visa,
c) wizy w celu wykonywania pracy, c) visa, for the purpose of work,
d) wizy, o której mowa w art. 60 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 grudnia

2013 r. o cudzoziemcach,
d) visa referred to in art. 60, item 1 point 5 of the Act of

12 December 2013 on fereigners,
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e) wizy, o której mowa w art. 60 ust 1 pkt 5a ustawy z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

e) visa referred to in art. 60, item 1 point 5a of the Act of
12 December 2013 on fereigners,

f) wizy w celu korzystania z ochrony czasowej, f) visa for the purpose of enjoying temporary protection,
g) wizy w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia

rodzin,
g) visa for realization of temporary residence permit for the purpose

of family reunification,
h) karty pobytu, h) residence card,
i) wizy w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty

Polaka;
i) visa for the purpose of exercising the privileges of the Card of the

Pole,
2) w związku z niesieniem pomocy charytatywnej, 2) for the purpose of charity work,
3) w związku z uczestniczeniem w akcji ratunkowej. 3) for the purpose of participation in rescue operations.

1.2.9 Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu
korzystania z mobilności w związku z posiadaniem dokumentu
pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust.2 lit. a Rady (WE) nr 1030/2002 z
dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów
pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. U. L 157 z 15.06.2002, str.
1, z późn. zm.) z adnotacją „ICT” (technologie informacyjno-
telekomunikacyjne), wydanego przez inne państwo członkowskie Unii
Europejskiej, niebędące państwem obszaru Schengen, przedstawia
dodatkowo kopię zawiadomienia, o którym mowa w art. 139n ust. 1 ustawy
o cudzoziemcach, lub pismo jednostki przyjmującej, posiadającej siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym podaje się co najmniej
okres korzystania z mobilności na tym terytorium oraz adres jednostki
przyjmującej.

A foreigner entering the territory of the Republic of Poland for
exercising mobility having regard to residence permit referred to in art.
1, item 2 a of Council Regulation (EC) No 1030/2002 of 13 June 2002
laying down a uniform format for residence permits for third-country
nationals (Official Journal L 157, 15.06.2002, p. 1 with later
amendments) with annotation “ICT” (information and communication
technologies) issued by another Member State of the European Union
other than a Schengen State presents additionally copy of the notice
referred to in art. 139n, item 1 of the Act on foreigners or a letter of the
host entity established in the territory of the Republic of Poland in
which at least the period of exercing mobility in this territory and the
address of the host entity shall be given.

1.2.10 Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przed upływem okresu pobytu objętego wizą Schengen lub wizą
krajową oraz przed upływem okresu ważności tej wizy, chyba że posiada
ważny dokument uprawniający do pobytu na tym terytorium lub posiada
uprawnienie do pobytu wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

A foreigner shall exit from the territory of the Republic of Poland prior
to the expiry of the term of residence of the Schengen visa or a
national visa or prior to the expiry of the visa validity period, unless he
or she is in a possession of a valid document entitling to stay in this
territory or has the right to stay resulting from the provisions of binding
law.

1.2.11 Cudzoziemiec, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie umowy międzynarodowej o zniesieniu obowiązku wizowego lub
jednostronnego zniesienia obowiązku wizowego lub wobec którego
stosuje się częściowe lub całkowite zniesienie obowiązku wizowego,
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  Rady (UE) 2018/
1806 z dnia 14 listopada  2018 r. wymieniającym państwa trzecie, których
obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic
zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu,
jest obowiązany opuścić to terytorium przed upływem terminu
przewidzianego w umowie międzynarodowej, w jednostronnym zniesieniu
obowiązku wizowego lub w rozporządzeniu chyba, że posiada ważny
dokument uprawniający do pobytu na tym terytorium lub posiada
uprawnienie do pobytu wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

A foreigner staying on the territory of the Republic of Poland on the
grounds of an international agreement on exemption from visa
requirement or unilateral exemption from visa requirement or against
whom the visa requirement was lifted partially or in whole, pursuant to
Regulation (EU) 2018/1806 of the European Parliament and of the
Council of 14 November 2018. listing the third countries whose
nationals must be in a possession of visas when crossing the external
borders and those whose nationals are exempt from that requirement
(OJ L81, 21.3.2001 with later amendments) shall depart from this
territory prior to the expiry of the term of residence determined in an
international agreement, unilateral exemption from visa requirement or
in a regulation, unless the person holds a valid residence permit
document for this territory or has the right to stay resulting from the
provisions of binding law.

1.2.12 Cudzoziemiec, który nie spełnia warunków wjazdu lub pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przestał spełniać te warunki,
posiadający zezwolenie pobytowe lub inne zezwolenie, udzielone przez
inne państwo stosujące dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i
procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do
powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz. Urz.
UE L 348 z 24.12.2008, str. 98, z późn. zm.15), uprawniające go do pobytu
na terytorium tego państwa, jest obowiązany niezwłocznie opuścić
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i udać się na terytorium państwa,
które to zezwolenie wydało.

A foreigner who does not fulfil the entry or stay conditions in the
territory of the Republic of Poland or stopped fulfilling the conditions,
who has an entry permit or other permit given by another country
applying Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the
Council of 16 December 2008 on common standards and procedures
in Member States for returning illegally staying third country nationals
(Official Journal of the European Union L 348 of 24.12.2008, p. 98 as
amended), he or she is in a possession of a valid document entitling to
stay in this territory, is obliged to exit immediately from the territory of
the Republic of Poland and return to the territory of the country of
issuance of the aforesaid document.

1.3 Przepisy wynikające z przystąpienia Polski do strefy Schengen Regulations related to Poland's accession to Schengen area
1.3.1 Polska od dnia 21 grudnia 2007 roku należy do strefy Schengen. As of 21 December 2007, Poland became a member of the Schengen

area.
1.3.2 Układ z Schengen jest umową międzynarodową mającą na celu

zapewnienie swobodnego przepływu osób na obszarze państw-
sygnatariuszy. Został podpisany 14 czerwca 1985 r. (tzw. Schengen I).
Ostatecznie zaczął obowiązywać 26 czerwca 1995 r. Stało się tak za
sprawą Konwencji Wykonawczej (tzw. Schengen II) do Układu z
Schengen podpisanej 19 czerwca 1990 r.

Schengen Agreement is an international agreement aimed at
providing free movement of persons within the territories of the
signatory states. The agreement was signed on 14 June 1985 (i.e.
Schengen I Agreement). Finally its provisions came into effect on 26
June 1995 as a result of Convention referred to as Schengen II
Agreement to the Schengen Agreement signed on 19 June 1990.

1.3.3 Wynikająca z Układu z Schengen swoboda przepływu osób wewnątrz tzw.
strefy Schengen dotyczy nie tylko obywateli państw-sygnatariuszy, ale
wszystkich osób wszelkiej narodowości i o dowolnym obywatelstwie, które
przekraczają granice wewnętrzne na terenie  objętym porozumieniem.

Free movement of persons within the so called Schengen zone applies
not only to nationals of the signatory states but also to persons of any
nationality and citizenship who travel without internal border control
within the territories under the agreement.
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1.3.4 Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad
regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen)
(Dz. U. UE L 77 z 23.03.2016, str.1, z późn. zm.), w przypadku
planowanego pobytu na terytorium państw członkowskich
nieprzekraczającego 90 dni w każdym okresie 180 - dniowym, co oznacza
wzięcie pod uwagę okresu 180 - dniowego poprzedzającego każdy z dni
pobytu, warunki wjazdu obywateli państw trzecich są następujące:

According to the provisions of the Regulation (EU) 2016/399 of the
European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union
Code on the rules governing the movement of persons across borders
(Schengen Borders Code) (Official Journal of the European Union L 77
of 23.03.2016, p. 1 with later amendments) for intended stays on the
territory of the Member States of a duration of no more than 90 days in
any 180-day period which entails considering the 180-day period
preceding each day of stay, the entry conditions for third-country
nationals shall be the following:

a) posiadają oni ważny dokument podróży uprawniający posiadacza do
przekroczenia granicy i spełniający następujące kryteria:

a) they are in possession of a valid travel document entitling the
holder to cross the border satisfying the following criteria:

- jest on ważny przez przynajmniej trzy miesiące po planowanej
dacie wyjazdu z terytorium państw członkowskich; w
uzasadnionych pilnych przypadkach kryterium to może zostać
pominięte,

- its validity shall extend at least three months after the
intended date of departure from the territory of the Member
States; in a justified case of emergency, this obligation may
be waived,

- został wydany w okresie ostatnich 10 lat; - it shall have been issued within the previous 10 years;
b) posiadają oni ważną wizę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z

rozporządzeniem Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r.
wymieniającym państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać
wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których
obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Dz. U. WE L 81 z 21.03
2001, str. 1 z późn. zm.), chyba, że posiadają ważny dokument
pobytowy lub ważną wizę długoterminową (wydane przez władze
polskie lub innego państwa obszaru Schengen);

b) they are in possession of a valid visa if required pursuant to
Council Regulation (EC) No 539/2001 of 15 March 2001 listing
the third countries whose nationals must be in possession of
visas when crossing the external borders and those whose
nationals are exempt from that requirement (Official Journal L 81,
21.03.2001, p. 1 with later amendments), except where they hold
a valid residence permit or a valid long-stay visa (issued by Polish
authorities or authories of other Schengen Member State);

c) uzasadnią cel i warunki planowanego pobytu oraz posiadają
wystarczające środki utrzymania, zarówno na czas trwania
planowanego pobytu, jak i na powrót do ich państwa pochodzenia lub
na tranzyt do państwa trzeciego, co do którego istnieje pewność, że
uzyskają zezwolenie na wjazd na jego terytorium, lub jeżeli mają
możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem;

c) they justify the purpose and conditions of the intended stay and
they have sufficient means of subsistence, both for the duration of
the intended stay and for the return for their country of origin or
transit to a third country into which they are certain to be admitted
or are in a position to acquire such means lawfully;

d) nie są osobami, wobec których dokonano wpisu do celów odmowy
wjazdu w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS);

d) they are not persons for whom an alert has been issued in the
SIS (Schengen Information System);

e) nie są uważani za stanowiących zagrożenie dla porządku
publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego
lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich,
a w szczególności nie dokonano wobec nich, na tej samej podstawie,
wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw
członkowskich;

e) they are not considered to be a threat to public policy, internal
security, public health or the international relations of any of the
Member States, in particular where no alert has been issued in
Member States’ national data bases for the purposes of refusing
entry on the same grounds;

1.3.5 Za datę wjazdu uważa się pierwszy dzień pobytu na terytorium państw
członkowskich, a datę wyjazdu liczy się jako ostatni dzień pobytu na
terytorium państw członkowskich. W obliczeniach długości pobytu
nieprzekraczającego 90 dni w każdym okresie 180 – dniowym na
terytorium państw członkowskich nie uwzględnia się okresów pobytu
dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt lub wizy długoterminowej w
państwie, które wydało to zezwolenie lub wizę. 

The day of entry shall be considered as the first day of stay on the
territory of the Member States and the date of exit shall be considered
as the last day of stay on the territory of the Member States. Periods of
stay authorised under a residence permit or a long-stay visa in a
country which issued this permit or visa shall not be taken into account
in the calculation of the duration of stay not exceeding 90 days.

1.3.6 Obywatele państw lub specjalnych regionów administracyjnych, z którymi
Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o ruchu bezwizowym przed dniem
wejścia do Unii Europejskiej mogą wjeżdżać do Polski ponownie w ramach
ruchu bezwizowego na okresy nieprzekraczające 90 dni, bez zachowania
powyższego limitu 180 – dniowego. 

People from States or special administrative regions with which the
Republic of Poland has concluded non-visa agreements before the
date of joining the European Union may enter Poland again under
visa-free regime for periods not exceeding 90 days, without the afore-
mentioned 180 days’ limit.

1.3.7 Posiadacze dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a
rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r.
ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli
państw trzecich (Dz. U. UE L 157 z dnia 15.06.2002, str.1, z późn. zm. ), z
adnotacją „ICT” (technologie informacyjno - telekomunikacyjne),
wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, w tym
przez państwo nienależące do obszaru Schengen, mogą korzystać z
mobilności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie
nieprzekraczającym okresu ważności tego dokumentu pobytowego,
polegającej na wjeździe i wykonywaniu pracy w charakterze pracownika
kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w
jednostce przyjmującej, należącej do tej samej grupy przedsiębiorstw,
mającej siedzibę na terytorium Polski, w tym z mobilności
krótkoterminowej w okresie do 90 dni w dowolnym okresie liczącym 180
dni na terytorium Polski, niezależnie od możliwości korzystania z tej
mobilności w innych państwach członkowskich UE, na określonych
warunkach.

Holders of the residence permit referred to in art. 1, item 2a of the
Council Regulation (EC) No 1030/2002 of 13 June 2002  laying down a
uniform format for residence permits for third-country nationals (Official
Journal L 157, 15.06.2002, p. 1 with later amendments) with
annotation “ICT” (information and communication technologies) issued
by another Member State of the European Union including a non-
Schengen State may exercise mobility in the territory of the Republic
of Poland within a period not exceeding the validity period of the
residence document consisting of entering and conducting work as
managers, specialists and graduate trainees in the host subsidiaries
belonging to the same group of companies  established in the territory
of the Republic of Poland including short-term mobility within a period
of 90 days during any period of 180 days in the territory of the Republic
of Poland independent of the access to mobility in other EU Member
States under certain conditions.
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	a) a foreigner entering the territory of the Republic of Poland for a period of stay of less than 4 days shall hold financial means sufficient for covering costs of accommodation amounting to at least PLN 300 or the equivalent in foreign currencies,
	b) cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres pobytu przekraczający 4 dni musi posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania w wysokości co najmniej 75 PLN na każdy dzień pobytu lub równowartość ...
	b) a foreigner entering the territory of the Republic of Poland for a period of stay of over 4 days shall hold financial means sufficient for covering costs of accommodation, amounting to at least PLN 75 for each day of stay or the equivalent in fore...
	c) cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
	c) a foreigner entering the territory of the Republic of Poland who:
	d) cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia lub kontynuowania studiów, uczestniczenia w badaniach naukowych lub szkoleniach, prowadzenia prac rozwojowych oraz podjęcia lub kontynuowania nauki musi posiada...
	d) a foreigner entering the territory of the Republic of Poland to take up or pursue a course of study or to participate in research or training, carry out development works or take up or pursue education shall be in a possession of financial means f...
	e) cudzoziemiec musi posiadać środki finansowe na pokrycie kosztów podróży powrotnej lub tranzytu do państwa trzeciego w wysokości stanowiącej równowartość biletu na podstawie którego przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie ...
	e) a foreigner shall be in a possession of financial means to cover return travel costs or transit to a third country equivalent to the cost of ticket on the basis of which he came to the territory of the Republic of Poland, not less, however, than:

	1.2.5
	a) publikuje wyniki audytu działalności wykonanego przez uznany międzynarodowy podmiot audytowy wskazujące na rzeczywistą możliwość zaspokajania roszczeń wobec ubezpieczyciela przysługujących podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych...
	a) publishes the results of performance audit carried out by internationally recognised audit body indicating an actual capability of settlement of claims against the insurance provider applicable to entities rendering health care services on the ter...
	b) co najmniej w okresach półrocznych publikuje dane na temat sumy zebranych składek oraz wielkości wypłat w danym rodzaju ubezpieczeń.
	b) publishes a semiannual statement on collected insurance contributions and amount of claims payment within the particular type of insurance.

	1.2.6
	a) czek podróżny;
	a) a traveller's cheque;
	b) zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank lub instytucję kredytową, które wystawiły kartę kredytową - wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed dniem przekroczenia granicy;
	b) a credit card which a foreigner may use on the territory of the Republic of Poland, together with a certificate on the credit card’s limit;
	c) zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej wystawione nie w...
	c) a certificate confirming deposit in a bank or in a cooperative savings and credit institution seated in the territory of the Republic of Poland or other Member State of the European Union made out not earlier than one month before the day of cross...
	d) zaproszenie, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
	d) the invitation referred to in art. 49, item 1 of the Act of 12 December 2013 on foreigners;
	e) dokument potwierdzający przyznanie stypendium cudzoziemcowi wjeżdżającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia lub kontynuowania studiów, uczestniczenia w badaniach naukowych lub szkoleniach, prowadzenia prac rozwojowych o...
	e) a certificate confirming a scholarship for a foreigner entering the territory of the Republic of Poland to take up or pursue a course of study, to participate in research or training, carry out development works or take up or pursue education.

	1.2.7
	1.2.8
	1) na podstawie:
	1) on the basis of:
	a) umów międzynarodowych, które przewidują zwolnienie cudzoziemca z obowiązku posiadania tych środków albo obowiązek pokrycia kosztów jego pobytu przez polskie organy państwowe lub instytucje publiczne,
	a) international agreements which provide for exemption of a foreigner from such a requirement or on the grounds of the obligation for covering the expenses related to the stay on the Polish authorities or public institutions,
	b) wizy w celu repatriacji,
	b) repatriation visa,
	c) wizy w celu wykonywania pracy,
	c) visa, for the purpose of work,
	d) wizy, o której mowa w art. 60 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
	d) visa referred to in art. 60, item 1 point 5 of the Act of 12 December 2013 on fereigners,
	e) wizy, o której mowa w art. 60 ust 1 pkt 5a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
	e) visa referred to in art. 60, item 1 point 5a of the Act of 12 December 2013 on fereigners,
	f) wizy w celu korzystania z ochrony czasowej,
	f) visa for the purpose of enjoying temporary protection,
	g) wizy w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin,
	g) visa for realization of temporary residence permit for the purpose of family reunification,
	h) karty pobytu,
	h) residence card,
	i) wizy w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;
	i) visa for the purpose of exercising the privileges of the Card of the Pole,
	2) w związku z niesieniem pomocy charytatywnej,
	2) for the purpose of charity work,
	3) w związku z uczestniczeniem w akcji ratunkowej.
	3) for the purpose of participation in rescue operations.

	1.2.9
	1.2.10
	1.2.11
	1.2.12
	1.3

	1.3.1
	1.3.2
	1.3.3
	1.3.4
	a) posiadają oni ważny dokument podróży uprawniający posiadacza do przekroczenia granicy i spełniający następujące kryteria:
	a) they are in possession of a valid travel document entitling the holder to cross the border satisfying the following criteria:
	b) posiadają oni ważną wizę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniającym państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, ...
	b) they are in possession of a valid visa if required pursuant to Council Regulation (EC) No 539/2001 of 15 March 2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose natio...
	c) uzasadnią cel i warunki planowanego pobytu oraz posiadają wystarczające środki utrzymania, zarówno na czas trwania planowanego pobytu, jak i na powrót do ich państwa pochodzenia lub na tranzyt do państwa trzeciego, co do którego istnieje ...
	c) they justify the purpose and conditions of the intended stay and they have sufficient means of subsistence, both for the duration of the intended stay and for the return for their country of origin or transit to a third country into which they are...
	d) nie są osobami, wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS);
	d) they are not persons for whom an alert has been issued in the SIS (Schengen Information System);
	e) nie są uważani za stanowiących zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec nich, na tej sam...
	e) they are not considered to be a threat to public policy, internal security, public health or the international relations of any of the Member States, in particular where no alert has been issued in Member States’ national data bases for the purp...
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