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Rodzaje wiz do Polski 

Wiza to pisemny dokument zezwalający przekroczenie granicy państwa ją wydającego lub na 

pobyt w tym państwie przez cudzoziemca. Wiza wydawana jest przez przedstawicielstwo 

dyplomatyczne lub konsulat państwa wydającego wizę. Postacie wizy są rozmaite. Może 

stanowić stempel w paszporcie, może mieć postać naklejki lub wpisu w dokumencie. 

Jakie są najczęściej spotykane kategorie wiz: 

1) Wiza tranzytowa – upoważnia do przejazdu przez dany kraj do kraju trzeciego / 

wydawana zazwyczaj do 5 dni. 

2) Wiza turystyczna – pozwala przebywać i podróżować po kraju wydającym wizę, ale 

przez określony czas i to tylko w celach turystycznych, nie należy łączyć z pracą. 

3) Wiza biznesowa – wydawana w celkach prowadzenia działań biznesowych, ale nie 

podejmowania pracy zarobkowej stałej. 

4) Wiza pracownicza – zezwala na podejmowanie pracy zarobkowej. 

5) Wiza wydawana na granicy – nie zobowiązuje do składania przed podróżą wizyt w 

placówce dyplomatycznej danego kraju / wydawana może być w porcie lotniczym, na 

przejściu granicznym lądowym, 

6) Wiza studencka – zezwala na podjęcie nauki w szkole lub uczelni wyższej kraju 

wydającego. 

7) Wiza dyplomatyczna – wydawana wyłącznie osobom posiadającym paszport 

dyplomatyczny. 

8) Wiza imigracyjna – w zasadzie wydawana w celu jednorazowego wjazdu posiadacza 

wizy do kraju wydającego wizę i w zamiarze oczekiwanie na przyznanie karty stałego 

pobytu w tym kraju. Karta stałego pobytu umożliwia perygrynacje do innych krajów z 

prawem powrotu do państwa zamieszkania bez obowiązku ponownego ubiegania się o 

wizę kraju wydającego. 

9) Wiza elektroniczna – wydawana przez internet po spełnieniu konkretnych warunków 

tj. wypełnienie odpowiedniego formularza w formie elektronicznej na specjalnej 

stronie www. Taki system wiz elektronicznym posiadają USA w ramach ESTA, także 

Australia. Australijskim systemem eVisitor objęta jest także Polska. Formularz składa 

się na 2-3 dni przed planowaną podróżą i w braku przeciwwskazań zezwolenie na 

wjazd do kraju wydającego otrzymuje się w bardzo krótkim czasie. Potwierdzenie 

zezwolenia na pobyt otrzymuje się na skrzynkę pocztowa wskazana w formularzu. 



 2 

Zaleca się wydrukowanie zezwolenia, nadto zabrania z sobą w podróż celem okazania 

dokumentu urzędnikowi imigracyjnemu na granicy danego państwa  

Wiza jako prawo może być jednorazowa lub z prawem wielokrotnego wjazdu do danego 

kraju. Należy pamiętać, że ważność wizy jednorazowej wygasa natychmiast po opuszczeniu 

kraju wydającego. 
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