
                               
 
 

 

 

Wiza meksykańska daje możliwość podróżowania do kraju. NIE GWARANTUJE WJAZDU NA 

TERYTORIUM MEKSYKU. 

 

Na przejściu granicznym władze migracyjne mogą zadać kilka pytań, aby potwierdzić cel podróży, 

czas pobytu w Meksyku oraz pokrycie kosztów pobytu. Poniżej zamieszczamy kilka przykładów: 

 

 Jaki jest cel podróży do Meksyku? Czym będzie się Pan/Pani zajmował podczas pobytu? 

 Gdzie będzie Pan/Pani mieszkał? 

 Czy ma Pan/Pani znajomych w Meksyku? 

 W jaki sposób pokryje Pan/Pani koszty pobytu? 

 Ile czasu zamierza przebywać Pan/Pani na terenie Meksyku? 

 Jeśli ma Pan/Pani wizę pracowniczą, kto lub jaka firma będzie Pana/Panią zatrudniać? Jaką 

pracę podejmie Pan/Pani  w tej firmie? 

 Jeśli ma Pan/Pani wizę studencką, jaki  program studiów zamierza zrealizować  i w jakiej 

instutucji? 

 Jakim środkiem transportu opuści Pan/Pani  terytorium Meksyku? 

 

Podobnie jak we wszystkich krajach, władze migracyjne sprawdzą prawdziwość przedstawionych  

dokumentów oraz zadeklarowanych informacji i potwierdzą, że nie istnieją wyraźne zakazy. 

 

Cel podróży powinien odpowiadać rodzajowi wizy. 

 

Wszystkie osoby odwiedzające lub mieszkające w Meksyku mają prawa, które powinny być 

respektowane. Cudzoziemcy mają prawo skontaktować się ze swoją ambasadą lub konsulatem. 

 

Zgodnie z artykułem 60 Regulaminu Ustawy Migracyjnej, Dziennik Urzędowy  Federacji z 28 września  2012 r. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5270615&fecha=28/09/2012 

 
 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5270615&fecha=28/09/2012


                               
 
 

 
 

 

 

If you are granted a Mexican visa you will be able to travel to Mexico. IT DOES NOT GUARANTEE 

ENTRY TO THE COUNTRY. 

 

 

At the point of entry, Mexican immigration authorities may ask you some questions to confirm the 

reasons you are travelling, the length of your stay in Mexico and how you are financing your trip. 

The following questions are few examples of what you may be asked: 

 

 

  Why are you travelling to Mexico? What activities will you be engaging in? 

  Where are you staying? 

  Do you have any acquaintances in the country? 

  How will you cover your expenses? 

  How long will you be staying in Mexico? 

  If you are on a work visa, who or what company is hiring you? What activities will you be 

engaging in within the company? 

  If you are on a student visa, what program are you enrolled in? Which is the host institution? 

  How will you leave the country? 

 

 

As in all countries, Mexican immigration authorities will verify the authenticity of all the documents 

you present and the truthfulness of the information you provide. They will also confirm that no 

outright restriction exists. 

 

The reasons for your trip must match your visa type. 

 

 

Everyone visiting or living in Mexico has rights which must be respected. Foreigners have the right to 

contact their embassy or consulate. 

 

In accordance with article 60 of the Reglamento de la Ley de Migración. Published at the Diario 

Oficial de la Federación on September 28, 2012. Available, in Spanish, at: 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5270615&fecha=28/09/2012 
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