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Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana pismo dotyczqce ,,sytuacji zwiqzanej z problemami wizowymi,

wystepujecymi w polskich konsulatach na Biatorusi i Ukrainie" uprzejmie wyja6niam, co

nastqpuje.

Sytuacja na Biatorusi jest trudna i zto2ona. Polska nie ma podpisanej umowy

z Biatorusiq o utatwieniach wizowych. W zwiqzku z tym polityka wizowa funkcjonuje

w oparciu o Wsp6lnotowy Kodeks Wizowy. Polskie urzqdy konsularne na Biatorusi wydajq

w granicach 5 % wiz wielokrotnego wjazdu z okresem wa2no6ci od 1 roku do 5 lat. Aktualna

sytuacja ogranicza wydawanie wiqkszej ilo5ciwiz dtugoterminowych dla obywateli Biatorusi,

aby nie powodowa6 zjawiska viso shopping, kt6re zostanie bardzo negatywnie odebrane

przez naszych pa rtner6w.

Wychodzqc na przeciw rosnacym problemom z obstugq wizowq na Biatorusi,

Departament Konsularny MSZ postanowil wprowadzid iako uzupefniaiacv dodatkowv svstem

reiestracii termin6w sktadania wniosk6w opieraiacv sie na mechanizmie Call Center.

Poniewa2 same plac6wki nie posiadajq mo2liwo5ci osobowych ani technicznych dla obstugi

takiego systemu, postanowiono skorzystai z ustug podmiotu zewnqtrznego (wykorzystujqc

w szczeg6lnoSci doSwiadczenia w tym zakresie naszych plac6wek na Ukrainie). Ten swego
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rodzaju ,,ograniczony outsourcing" w warunkach Biatorusi, gdzie niewiadomym jest spos6b

reakcji na niego miejscowych wtadz,

zdecvdowano sie wprowadzid na zasadzie ekspervmentu ograniczonego do iednei

plac6wki, w ramach kt6rego osoby zainteresowane uzyskaniem wizy mogtyby - w ramach

limit6w ilo6ciowych korzystai z um6wienia wizyty w konsulacie za poSrednictwem

pfatnej ustugi Call Center. Od rezultat6w eksperymentu uzale2nione bytyby dalsze dziatania.

W czerwcu br. Departament Konsularny MSZ w zakresie praktyki wizowej zlecif

realizacjq zwiekszenia odsetek wiz wielokrotnvch. wa2nvch od 1 roku do 5 lat. wvdawanvch

w trvbie art.5 lJmowv miedzv Wsp6lnota Europeisko o Ukraina o ulotwienioch w wvdawoniu

wL w urzedach konsularnvch na Ukrainie. JednoczeSnie poinformowano konsul6w, 2e

praktyka ta powinna by6 na bie2qco przedmiotem koordynacji w ramach Lokalnej

Wsp6tpracy Schengen, w celu unikniqcia zjawiska viso shopping.

W zwiqzku z powy2szym zobligowano konsul6w do przeprowadzenia specjalnych

szkolei dla pracownik6w merytorycznych Referat6w Ruchu Osobowego, kt6rzy na bie2qco

analizujq procesy wizowe w Wydziatach Konsularnych, oraz przygotowania informacji -

w tym wizualnych na tablicach i w poczekalniach PPWW, odno6nie promowania prawa

i zasad uzyskiwania wiz wielokrotnych.

Kategorvcznie zalecono doprowadzenie do istotnego i zauwa2alnego wzrostu

odsetka wiz wa2nvch od L roku do 5 lat (w tvm tak2e w segmencie 2-5 lat). Zwr6cono

szczeg6lna uwagq, i2 wydanie takiej wizy nie zale2y od okresu, na jaki opiewa zaproszenie,

a w pozytywnej historii wizowej liczq siq nie tylko polskie wizy jednolite, lecz tak2e wydane

przez inne Pafstwa Cztonkowskie. Poniewa2 wydanie wizy ,,dtugiej" zale2y od wystqpienia

o niq we wniosku wizowym, zalecono aby przeprowadzono szkolenia dla wszystkich

Punkt6w Przyjmowania Wniosk6w Wizowych (oraz w konsulatach), aby osoby kwalifikujqce

sie do ich otrzymywania byty ,,wychwytywane" i u6wiadamiane na okienkach, dla

umo2liwienia im zmiany (poprawy) wniosku wizowego.

W wyniku podjqtych dziatafi przez urzqdy konsularne na Ukrainie nastqpit stopniowy

wzrost liczby wniosk6w wizowych, w kt6rych aplikujqcy ubiegajq siq o wizy wieloletnie, a tym

samym i wzrost iloSci wydawanych wiz wieloletnich.

Pragnq poinformowai Pana, i2 podjqte dzialania pozwolq do korica br. przejii z

ekstensywnego do intensywnego modelu obstugi wizowej na Ukrainie, a cdselgkwiz



,.dfugich" wielokrotnvch bedzie iednvm z kluczowvch element6w ocenv wta5ciwei realizacii

polskiei politvkiwizoweiw ka2dvm z urzed6w.


