
 

 

ZARZĄDZENIE NR 7 

SZEFA URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego 

Urzędu do Spraw Cudzoziemców 

Na podstawie art. 39 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r.  

poz. 178) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Nr 2 Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad.  

poz. 74 oraz z 2021 r. poz. 5) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 1 do zarządzenia: 

a) w § 5 w ust. 4 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„2) Departament Kontroli i Bezpieczeństwa Migracyjnego – w zakresie:”, 

b) w § 6 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) Departament Kontroli i Bezpieczeństwa Migracyjnego  – DKiBM;”, 

c) w § 15: 

–   uchyla się pkt 11–19, 

      –   pkt 20 otrzymuje brzmienie: 

„20) umieszczaniem w Systemie Informacyjnym Schengen, zwanym dalej „SIS”, informacji o utraconej 

lub niezwróconej karcie pobytu wydanej członkowi rodziny repatrianta i usuwanie tych danych;”, 

       –   w pkt 26 w lit. a po wyrazach „art. 22 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach” 

dodaje się wyrazy „(Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159)”, 

       d) w § 18 w: 

       –    ust. 1: 

      – – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Do zakresu działania Departamentu Kontroli i Bezpieczeństwa Migracyjnego należy:”, 

      – – w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16–19 w brzmieniu: 

„16) prowadzenie spraw związanych z: 

a) wykazem cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 

niepożądany,  zwanym dalej „wykazem”, 
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b) przekazywaniem do SIS do celów odmowy wjazdu na terytorium Schengen danych 

cudzoziemców przechowywanych w wykazie, 

c) pośredniczeniem w zasięganiu przez konsula rozpatrującego wniosek o wydanie wizy Schengen 

opinii centralnego organu innego państwa obszaru Schengen, 

d) wyrażaniem opinii przy rozpatrywaniu wniosku o wydanie wizy Schengen przez organy innego 

państwa obszaru Schengen poprzedzonej konsultacjami z właściwymi organami krajowymi, 

e) przekazywaniem konsulom informacji, czy zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę 

wydania cudzoziemcowi wizy Schengen lub wizy krajowej, poprzedzonej konsultacjami  

z właściwymi organami krajowymi, 

f) pośredniczeniem w przekazywaniu przez ministra właściwego do spraw zagranicznych  

i Komendanta Głównego Straży Granicznej organom innych państw obszaru Schengen 

informacji o wydanych przez konsula, ministra właściwego do spraw zagranicznych  

lub komendanta placówki Straży Granicznej wizach Schengen w przypadkach, o których mowa 

w art. 25 ust. 4 i art. 31 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  

nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks 

wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1, z późn. zm.1)), zwanego dalej 

„Wspólnotowym Kodeksem Wizowym”, 

g) udostępnianiem organom, o których mowa w art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.  

o cudzoziemcach informacji o: 

–  wydanych przez konsula, ministra właściwego do spraw zagranicznych lub komendanta 

placówki Straży Granicznej wizach Schengen w przypadkach, o których mowa w art. 25 ust. 4  

i art. 31 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, 

 – wydanych przez konsula lub ministra właściwego do spraw zagranicznych wizach krajowych, 

w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 31 ust. 1 Wspólnotowego 

Kodeksu Wizowego, 

         h) gromadzeniem i udostępnianiem organom, o których  mowa w art. 74 ust. 2 ustawy z dnia  

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach informacji o wizach Schengen wydanych przez organy 

innych państw obszaru Schengen w przypadkach, o których mowa w art. 25 ust. 4 i art. 31 ust. 1 

Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, 

          i) przekazywaniem do polskich organów wizowych informacji i dokumentów, o których mowa  

w art. 16 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia  

9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych 

pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (Dz. Urz. UE  

L 218 z 13.08.2008, str. 60, z późn. zm.2)); 

      17) koordynowanie budowy, wdrażania i rozwoju o programowań aplikacyjnych dla systemów 

teleinformatycznych administrowanych przez Szefa Urzędu służących do obsługi Urzędu  

oraz realizacji zadań Szefa Urzędu, w tym zadań wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej 

Polskiej w Unii Europejskiej; 

      18) współpraca z Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

i Administracji w zakresie związanym z zapewnieniem poprawnego przebiegu procesu 

wytwarzania i personalizacji dokumentów wydawanych cudzoziemcom przez właściwe organy 

administracji publicznej na podstawie przepisów: 

a) ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

                                                      
1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 258 z 04.10.2011, str. 9, Dz. Urz. UE L 

58 z 29.02.2012, str. 3, Dz. Urz. UE L 182 z 29.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 114 z 04.05.2018, str. 39, Dz. Urz. UE L 

284 z 12.11.2018, str. 38 oraz Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 25). 
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 

182 z 29.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 303 z 14.11.2013, str. 60, Dz. Urz. UE L 327 z 09.12.2017, str. 20, Dz. Urz. UE 

L 284 z 12.11.2018, str. 39, Dz. Urz. UE L 135 z 22.05.2019, str. 27 oraz Dz. Urz. UE L 10 z 15.01.2020, str. 4. 
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b) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

c) ustawy 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 2020 r. poz. 2023 i 2369 oraz z 2021 r.  

poz. 159); 

    19) koordynowanie prac związanych z procesem wydawania dokumentów cudzoziemcom.”, 

– ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W strukturze Departamentu Kontroli i Bezpieczeństwa Migracyjnego funkcjonuje:”, 

e) w § 19: 

–    w pkt 10 skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2019 r. poz. 293)”, 

–    pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) reprezentowanie Szefa Urzędu w postępowaniach przed sądami administracyjnymi w sprawach  

ze skarg na decyzje, postanowienia, akty lub czynności Szefa Urzędu, lub na bezczynność lub przewlekłe 

prowadzenie postępowania, lub ze sprzeciwów na decyzje Szefa Urzędu – w zakresie spraw 

pozostających we właściwości Departamentu Legalizacji Pobytu oraz spraw związanych 

z prowadzeniem wykazu lub przekazywaniem do SIS do celów odmowy wjazdu na terytorium Schengen 

danych cudzoziemców przechowywanych w wykazie;”, 

f) w § 22: 

 –    pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) koordynowanie budowy, wdrażania i utrzymania systemów teleinformatycznych, z wyłączeniem 

zakresu, o którym mowa w § 18 pkt 17, administrowanych przez Szefa Urzędu służących do obsługi 

Urzędu oraz realizacji zadań Szefa Urzędu, w tym zadań wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej 

Polskiej w Unii Europejskiej;”, 

   –  uchyla się pkt 4 i 5; 

2) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Dyrektor Departamentu Legalizacji Pobytu, Dyrektor Departamentu Kontroli i Bezpieczeństwa 

Migracyjnego oraz Dyrektor Biura Informatyki w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia opracują 

wewnętrzny regulamin organizacyjny komórki, którą kierują. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem 1 maja 2021 r. 

  

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców: J. Szajner  
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Załącznik do zarządzenia nr 7  
Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców  

z dnia 28 kwietnia 2021 r. (poz. 22)  

 

 
SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW  
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