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1 PRZEKROCZENIE GRANICY

Jeżeli przekraczasz granicę Rzeczypospolitej Polskiej jesteś obowiązany posiadać następujące dokumenty:

1.1 WAŻNY DOKUMENT PODRÓŻY.
Jest to dokument uznany przez Polskę, uprawniający do przekroczenia granicy, wydany cudzoziemcowi
przez organ państwa obcego, organ polski lub organizację międzynarodową albo podmiot upoważniony
przez organ państwa obcego lub obcą władzę o charakterze państwowym, np. paszport, tymczasowy
dokument podróży, dokument podróży uchodźcy lub bezpaństwowca, dokument podróży wydany przez
organizację międzynarodową lub laissez-passer. Posiadanie ważnego dokumentu podróży przy
przekraczaniu granicy RP będzie wymagane, co do zasady, każdorazowo.

1.2 WAŻNA WIZA LUB INNY WAŻNY DOKUMENT, UPRAWNIAJĄCY GO DO WJAZDU NA
TERYTORIUM POLSKI I DO POBYTU NA TYM TER YTORIUM, JEŻELI SĄ WYMAGANE
(AKTUALNY WYKAZ: WWW.MSZ.GOV.PL).
Kolejnym warunkiem jest posiadanie ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu, na podstawie którego
możesz wjechać na terytorium Polski. Innymi dokumentami uprawniającym do przekraczania granicy
mogą być dokumenty pobytowe (również z adnotacją „ICT”) i wizy krajowe wydawane przez państwa
członkowskie UE na podstawie przepisów krajowych. Innymi dokumentami wydanymi przez Polskę jest:
zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, czy zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego UE oraz wizy krajowe długoterminowe, udzielane i wydawane na podstawie przepisów
ustawy o cudzoziemcach. Do wjazdu na teren Rzeczpospolitej Polskiej uprawniają także dokumenty
pobytowe lub wizy krajowe wydane przez inne państwa członkowskie UE.
1.2.1 WIZA









Możesz mieć wizę krajową albo wizę Schengen.
Jeżeli ubiegasz się o wydanie wizy krajowej, musisz mieć następujące dokumenty:
wypełniony wniosek o wydanie wizy krajowej;
aktualną fotografię;
dokumenty potwierdzające: cel i warunki planowanego pobytu; posiadanie wystarczających środków
finansowych na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres planowanego pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podróż powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo
na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo możliwość uzyskania takich
środków zgodnie z prawem; posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub
podróżnego ubezpieczenia medycznego; wiarygodność deklaracji cudzoziemca o zamiarze opuszczenia
terytorium RP przed upływem terminu ważności wizy oraz inne okoliczności podane we wniosku.
Oprócz tego, twój dokument podróży (paszport) musi spełniać następujące warunki:
jego okres ważności upłynie nie wcześniej niż po 3 miesiącach od upływu okresu ważności wizy, o którą
się ubiegasz,
zawiera przynajmniej dwie wolne strony,
został wydany w ciągu ostatnich 10 lat.
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Wiza krajowa
Wiza krajowa oznaczona jest symbolem „D”, wiza krajowa jest wydawana w sytuacji, gdy planujesz
przebywać na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 90 dni (podczas jednego lub kilku wjazdów)
w okresie ważności wizy. Jest to wiza długoterminowa. Okres ważności wizy krajowej rozpoczyna się nie
później niż 3 miesiące od dnia jej wydania i nie przekracza 1 roku. Wiza krajowa uprawnia do pobytu
na terenie Polski przez czas w niej wskazany (jednak nie dłuższy niż rok). Na jej podstawie (w ramach jej
ważności) możesz również przebywać w Strefie Schengen do 90 dni w każdym okresie 180-dniowym, bez
konieczności uzyskiwania wiz od organów poszczególnych państw członkowskich Strefy Schengen. Wizy
wydawane są na wniosek, który co do zasady jest rozpatrywany przez konsulat właściwego państwa
członkowskiego, w którego obszarze Ty mieszkasz. Wizę w formie naklejki wizowej zamieszcza się w Twoim
dokumencie podróży.

Wiza Schengen
Wiza Schengen, oznaczona jest symbolem „C” – uprawnia Ciebie do pobytu na terytorium państwa
docelowego, oraz poruszania się po całym obszarze wchodzącym w skład Strefy Schengen, jeżeli jest
jednolita. Wiza Schengen jest wydawana, jeżeli planujesz przebywać na terytorium Polski przez okres
nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180 dniowego okresu (podczas jednego lub kilku wjazdów),
liczonych od daty wjazdu.
Wizy wydawane są na wniosek, który co do zasady jest rozpatrywany przez konsulat właściwego państwa
członkowskiego, w którego obszarze Ty mieszkasz. Wizę Schengen na granicy wydaje komendant placówki
Straży Granicznej.
Okres ważności wizy Schengen nie może być dłuższy niż 5 lat. Wizę w formie naklejki wizowej zamieszcza
się w Twoim dokumencie podróży.

Cudzoziemcy uprawnieni do ruchu bezwizowego
Naczelną zasadą ruchu bezwizowego jest to, iż Twój całkowity pobyt zwolniony z obowiązku wizowego,
na terytorium wszystkich państw członkowskich obszaru Schengen (w tym Polski), nie może przekroczyć
90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu (każdy taki okres rozpoczyna się wraz z pierwszym dniem
wjazdu do strefy Schengen, nawet na 1 dzień).
W trakcie pobytu bez konieczności uzyskania wizy powinieneś spełniać następujące warunki:






posiadać ważny paszport biometryczny;
potrafić uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz
posiadać wystarczające środki utrzymania lub możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem;
nie być osobą, wobec której dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w SIS;
nie być uważanym za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego,
zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich,
a w szczególności nie dokonano wobec tej osoby na tej podstawie wpisu do celów odmowy wjazdu
w krajowych bazach danych państw członkowskich.
Jeżeli przebywasz na terytorium RP na podstawie umowy międzynarodowej o zniesieniu obowiązku
wizowego, to zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. jesteś
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zobowiązany opuścić Polskę przed upływem terminu przewidzianego w umowie międzynarodowej,
w jednostronnym zniesieniu obowiązku wizowego lub w rozporządzeniu.

1.2.2 PAŃSTWA, KTÓRYCH OBYWATELE SĄ UPRAWNIENI DO WJAZDU DO POLSKI
W RAMACH RUCHU BEZWIZOWEGO (AKTUALNA LISTA:
HTTPS://MSZ.GOV.PL/PL/INFORMACJE_KONSULA RNE/PRZYJAZD_DO_POLSKI/LISTA_PAN
STW/).




























Albania – zwolnienie z obowiązku posiadania wizy odnosi się jedynie do posiadaczy paszportów
biometrycznych,
Andora,
Antigua i Barbuda,
Argentyna – obywatele Argentyny mogą wjeżdżać na terytorium RP ponownie w ramach ruchu
bezwizowego bez konieczności zachowania 180 – dniowego limitu, na podstawie umowy bilateralnej
regulującej ruch bezwizowy, zawartych przed przystąpieniem Polski do UE,
Australia,
Barbados,
Bośnia i Hercegowina - zwolnienie z obowiązku posiadania wizy odnosi się jedynie do posiadaczy
paszportów biometrycznych,
Brazylia,
Brunei Darussalam,
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii - zwolnienie z obowiązku posiadania wizy odnosi się jedynie do
posiadaczy paszportów biometrycznych,
Chile - obywatele Chile mogą wjeżdżać na terytorium RP ponownie w ramach ruchu bezwizowego bez
konieczności zachowania 180 – dniowego limitu, na podstawie umowy bilateralnej regulującej ruch
bezwizowy, zawartych przed przystąpieniem Polski do UE,
Czarnogóra - zwolnienie z obowiązku posiadania wizy odnosi się jedynie do posiadaczy paszportów
biometrycznych,
Dominika - zwolnienie z obowiązku wizowego ma zastosowanie od dnia wejścia w życie umowy
o zwolnieniu z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta z UE,
Grenada - zwolnienie z obowiązku wizowego ma zastosowanie od dnia wejścia w życie umowy
o zwolnieniu z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta z UE,
Gruzja - zwolnienie z obowiązku posiadania wizy odnosi się jedynie do posiadaczy paszportów
biometrycznych,
Gwatemala,
Honduras - obywatele Hondurasu mogą wjeżdżać na terytorium RP ponownie w ramach ruchu
bezwizowego bez konieczności zachowania 180 – dniowego limitu, na podstawie umowy bilateralnej
regulującej ruch bezwizowy, zawartych przed przystąpieniem Polski do UE,
Izrael - obywatele Izraela mogą wjeżdżać na terytorium RP ponownie w ramach ruchu bezwizowego bez
konieczności zachowania 180 – dniowego limitu, na podstawie umowy bilateralnej regulującej ruch
bezwizowy, zawartych przed przystąpieniem Polski do UE,
Japonia - obywatele Japonii mogą wjeżdżać na terytorium RP ponownie w ramach ruchu bezwizowego bez
konieczności zachowania 180 – dniowego limitu, na podstawie umowy bilateralnej regulującej ruch
bezwizowy, zawartych przed przystąpieniem Polski do UE,
Kanada,
Kiribati - zwolnienie z obowiązku wizowego ma zastosowanie od dnia wejścia w życie umowy o zwolnieniu
z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta z UE,
Kolumbia - zwolnienie z obowiązku wizowego ma zastosowanie od dnia wejścia w życie umowy
o zwolnieniu z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta z UE,
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Korea Południowa - obywatele Korei Południowej mogą wjeżdżać na terytorium RP ponownie w ramach
ruchu bezwizowego bez konieczności zachowania 180 – dniowego limitu, na podstawie umowy
bilateralnej regulującej ruch bezwizowy, zawartych przed przystąpieniem Polski do UE,
Kostaryka - obywatele Kostaryki mogą wjeżdżać na terytorium RP ponownie w ramach ruchu bezwizowego
bez konieczności zachowania 180 – dniowego limitu, na podstawie umowy bilateralnej regulującej ruch
bezwizowy, zawartych przed przystąpieniem Polski do UE,
Malezja - obywatele Malezji mogą wjeżdżać na terytorium RP ponownie w ramach ruchu bezwizowego
bez konieczności zachowania 180 – dniowego limitu, na podstawie umowy bilateralnej regulującej ruch
bezwizowy, zawartych przed przystąpieniem Polski do UE,
Mauritius,
Mikronezja - zwolnienie z obowiązku wizowego ma zastosowanie od dnia wejścia w życie umowy
o zwolnieniu z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta z UE,
Meksyk - obywatele Meksyku mogą wjeżdżać na terytorium RP ponownie w ramach ruchu bezwizowego
bez konieczności zachowania 180 – dniowego limitu, na podstawie umowy bilateralnej regulującej ruch
bezwizowy, zawartych przed przystąpieniem Polski do UE,
Monako,
Mołdawia - zwolnienie z obowiązku posiadania wizy odnosi się jedynie do posiadaczy paszportów
biometrycznych wydanych zgodnie z normami ICAO,
Nauru - zwolnienie z obowiązku wizowego ma zastosowanie od dnia wejścia w życie umowy o zwolnieniu
z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta z UE,
Nikaragua - obywatele Nikaragui mogą wjeżdżać na terytorium RP ponownie w ramach ruchu
bezwizowego bez konieczności zachowania 180 – dniowego limitu, na podstawie umowy bilateralnej
regulującej ruch bezwizowy, zawartych przed przystąpieniem Polski do UE,
Nowa Zelandia,
Palau - zwolnienie z obowiązku wizowego ma zastosowanie od dnia wejścia w życie umowy o zwolnieniu
z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta z UE,
Panama - obywatele Panamy mogą wjeżdżać na terytorium RP ponownie w ramach ruchu bezwizowego
bez konieczności zachowania 180 – dniowego limitu, na podstawie umowy bilateralnej regulującej ruch
bezwizowy, zawartych przed przystąpieniem Polski do UE,
Paragwaj,
Peru - zwolnienie z obowiązku wizowego ma zastosowanie od dnia wejścia w życie umowy o zwolnieniu
z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta z UE,
Saint Kitts I Nevis,
Saint Lucia - zwolnienie z obowiązku wizowego ma zastosowanie od dnia wejścia w życie umowy
o zwolnieniu z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta z UE,
Saint Vincent i Grenadyny - zwolnienie z obowiązku wizowego ma zastosowanie od dnia wejścia w życie
umowy o zwolnieniu z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta z UE,
Salwador,
Samoa - zwolnienie z obowiązku wizowego ma zastosowanie od dnia wejścia w życie umowy o zwolnieniu
z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta z UE,
San Marino,
Seszele,
Serbia – z wyłączeniem posiadaczy paszportów serbskich wydanych przez serbską Dyrekcję
ds. Koordynacji (w jęz. serbskim: Koordinaciona uprava); zwolnienie z obowiązku posiadania wizy odnosi
się jedynie do posiadaczy paszportów biometrycznych,
Singapur - obywatele Singapuru mogą wjeżdżać na terytorium RP ponownie w ramach ruchu bezwizowego
bez konieczności zachowania 180 – dniowego limitu, na podstawie umowy bilateralnej regulującej ruch
bezwizowy, zawartych przed przystąpieniem Polski do UE,
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Stany Zjednoczone Ameryki Północnej - obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej mogą
wjeżdżać na terytorium RP ponownie w ramach ruchu bezwizowego bez konieczności zachowania 180 –
dniowego limitu, na podstawie umowy bilateralnej regulującej ruch bezwizowy, zawartych przed
przystąpieniem Polski do UE,
Timor Wschodni - zwolnienie z obowiązku wizowego ma zastosowanie od dnia wejścia w życie umowy
o zwolnieniu z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta z UE,
Tonga - zwolnienie z obowiązku wizowego ma zastosowanie od dnia wejścia w życie umowy o zwolnieniu
z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta z UE,
Trynidad i Tobago - zwolnienie z obowiązku wizowego ma zastosowanie od dnia wejścia w życie umowy
o zwolnieniu z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta z UE,
Tuvalu - zwolnienie z obowiązku wizowego ma zastosowanie od dnia wejścia w życie umowy o zwolnieniu
z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta z UE,
Ukraina - zwolnienie z obowiązku posiadania wizy odnosi się jedynie do posiadaczy paszportów
biometrycznych,
Urugwaj - obywatele Urugwaju mogą wjeżdżać na terytorium RP ponownie w ramach ruchu bezwizowego
bez konieczności zachowania 180 – dniowego limitu, na podstawie umowy bilateralnej regulującej ruch
bezwizowy, zawartych przed przystąpieniem Polski do UE,
Watykan,
Wenezuela,
Wyspy Bahama,
Wyspy Marshalla - zwolnienie z obowiązku wizowego ma zastosowanie od dnia wejścia w życie umowy
o zwolnieniu z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta z UE,
Wyspy Salomona - zwolnienie z obowiązku wizowego ma zastosowanie od dnia wejścia w życie umowy
o zwolnieniu z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta z UE,
Vanuatu - zwolnienie z obowiązku wizowego ma zastosowanie od dnia wejścia w życie umowy
o zwolnieniu z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta z UE,
Zjednoczone Emiraty Arabskie - zwolnienie z obowiązku wizowego ma zastosowanie od dnia wejścia
w życie umowy o zwolnieniu z obowiązku wizowego, która zostanie zawarta z UE.
Obywatele specjalnych regionów administracyjnych Chińskiej Republiki Ludowej:





Hongkong SAR - zwolnienie z wymogu uzyskania wizy stosuje się tylko do posiadaczy paszportu „Hong
Kong Special Administrative Region”, obywatele Ci mogą wjeżdżać na terytorium RP ponownie w ramach
ruchu bezwizowego bez konieczności zachowania 180 – dniowego limitu, na podstawie umowy
bilateralnej regulującej ruch bezwizowy, zawartych przed przystąpieniem Polski do UE,
Makao SAR - zwolnienie z wymogu uzyskania wizy stosuje się tylko do posiadaczy paszportu „Região
Administrativa Especial de Macau, obywatele Ci mogą wjeżdżać na terytorium RP ponownie w ramach
ruchu bezwizowego bez konieczności zachowania 180 – dniowego limitu, na podstawie umowy
bilateralnej regulującej ruch bezwizowy, zawartych przed przystąpieniem Polski do UE.
Obywatele brytyjscy, którzy nie są obywatelami Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej do celów prawa Unii:







Zamorscy Brytyjczycy (ang. British Nationals (Overseas),
obywatele brytyjskich terytoriów zamorskich (ang. British Overseas Territories Citizens),
Zamorscy obywatele brytyjscy (ang. British Overseas Citizens),
osoby podlegające zwierzchnictwu brytyjskiemu (ang. British Protected Persons),
bezpaństwowi poddani Korony Brytyjskiej (ang. British Subjects).
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Obywatele jednostek oraz władz terytorialnych, które nie są uznawane, jako państwa przez
przynajmniej jedno państwo członkowskie:


Tajwan - zwolnienie z obowiązku wizowego dotyczy wyłącznie posiadaczy paszportów wydanych
przez władze Tajwanu w których figuruje numer dowodu tożsamości.
Dodatkowe uprawnienia osób posiadających zezwolenia na pobyt lub wizę krajową jednego z państw
członkowskich:
Cudzoziemiec posiadający ważną wizę krajową (oznaczoną symbolem „D”) lub dokument pobytowy
wydane przez jedno z państw członkowskich obszaru Schengen, uprawniony jest do przemieszczania się
po terytorium innych państw członkowskich obszaru Schengen (w tym Polski) przez okres
nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu (każdy taki okres rozpoczyna się wraz
z pierwszym dniem wjazdu do strefy Schengen, nawet na 1 dzień), pod następującymi warunkami:






posiada ważny dokument podróży,
potrafi uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu,
posiada wystarczające środki utrzymania lub możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem,
nie jest uważany za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego,
zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich,
a w szczególności nie dokonano wobec niego na tej podstawie wpisu do celów odmowy wjazdu
w krajowych bazach danych państw członkowskich.
Dane cudzoziemca nie powinny znajdować się w krajowym wykazie wpisów do celów odmowy wjazdu
danego państwa członkowskiego.

2 PRZEKRACZANIE GRANICY W RAMACH MAŁEGO RUCHU GRANICZNEGO

Możesz przekraczać granicę Polski w ramach małego ruchu granicznego, jeżeli posiadasz:
 ważny dokument podróży, o którym mowa w art. 17 ust. 3 lit. a Konwencji Wykonawczej do Układu
z Schengen, upoważniający Ciebie do przekraczania granic zewnętrznych;
 dokumenty potwierdzające Twój status mieszkańca strefy przygranicznej oraz istnieją uzasadnione
powody dla częstego przekraczania granicy Polski;
 nie jesteś osobą, wobec której dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w Systemie Informacyjnym
Schengen (SIS);
 nie jesteś uważany za stanowiącego zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego,
zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich.
Zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego udziela, odmawia udzielenia lub
cofa konsul właściwy ze względu na miejsce Twojego stałego zamieszkania.
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3 PRZEDŁUŻENIE POBYTU W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wizę krajową lub wizę Schengen przedłuża lub odmawia przedłużenia Wojewoda Małopolski.
UWAGA: Formularz wniosku o przedłużenie wizy powinien być złożony nie później niż w ostatnim dniu
Twojego legalnego pobytu w Polsce.
Przedłużenie wizy Schengen


Przedłużenie wizy Schengen z powodów humanitarnych: Przedłuża się okres ważności wizy, jeżeli
Wojewoda uzna, że posiadacz wizy Schengen wykazał, iż na skutek siły wyższej lub ze względów
humanitarnych nie jest możliwe opuszczenie przez niego terytorium RP przed upływem ważności wizy.
Przedłużenie wizy jest bezpłatne.



Przedłużenie wizy Schengen z powodów osobistych: Przedłużenie okresu ważności wizy może nastąpić
jeżeli przedstawisz dowód na istnienie ważnych powodów osobistych uzasadniających przedłużenie
okresu ważności wizy.
Opłata za przedłużenie wizy Schengen na Twój wniosek wynosi 30 euro (przeliczenia równowartości euro
na złote dokonuje się według referencyjnego kursu euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny
w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o przedłużenie wizy).
UWAGA: Okres pobytu na terytorium RP na podstawie przedłużonej wizy nie może przekroczyć
maksymalnego okresu pobytu tj. 90 dni w okresie 180 dni (wliczając w to okres pobytu na podstawie wizy,
która podlega przedłużeniu).
Przedłużenie wizy krajowej
Przedłużenie okresu ważności wydanej wizy, może nastąpić, jeżeli są spełnione łącznie następujące
warunki:







przemawia za tym Twój ważny interes zawodowy lub osobisty albo ze względów humanitarnych nie
możesz opuścić tego terytorium przed upływem terminu ważności wizy krajowej lub przed końcem
objętego tą wizą dozwolonego okresu pobytu;
zdarzenia, które są przyczyną ubiegania się o przedłużenie wizy krajowej, wystąpiły niezależnie od Twojej
woli i nie były możliwe do przewidzenia w dniu składania wniosku o wydanie wizy krajowej;
okoliczności sprawy nie wskazują, że Twój pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie inny niż
deklarowany;
nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania wizy krajowej.
Opłata skarbowa za przedłużenie wizy krajowej wynosi 406 zł.
UWAGA: Wizę krajową można przedłużyć jednokrotnie, przy czym okres pobytu na podstawie
przedłużonej wizy krajowej nie może przekraczać okresu pobytu przewidzianego dla wizy krajowej,
wliczając w to okres pobytu na podstawie wizy, która podlega przedłużeniu (tzn. do 365 dni).
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Niezbędne dokumenty







Formularz wniosku o przedłużenie wizy;
Aktualna fotografia;
Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu);
Dokumenty potwierdzające:
posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres
planowanego pobytu na terytorium RP oraz na powrót do państwa pochodzenia lub zamieszkania;
posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub podróżnego ubezpieczenia medycznego
o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu
cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Przedłużenie pobytu w ruchu bezwizowym
Jeżeli przebywasz w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego, Wojewoda Małopolski może przedłużyć
w uzasadnionych przypadkach okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o kolejne 90 dni,
jeżeli możliwość taka jest przewidziana w umowie o zniesieniu obowiązku wizowego. Obecnie przewidują
to umowy z Brazylią, Argentyną, Chile, Hondurasem, Kostaryką, Nikaraguą, Singapurem i Urugwajem.
Musisz złożyć wniosek w języku polskim o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego
w Polsce osobiście, nie później niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu w ramach ruchu
bezwizowego i uzasadniasz ten wniosek.







Wniosek powinien zawierać:
imię i nazwisko;
datę urodzenia;
obywatelstwo;
adres zamieszkania;
uzasadnienie.
Wniosek jest zwolniony od opłat.
Jeżeli złożysz wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego w terminie, twój pobyt
uważa się za legalny do dnia umieszczenia w dokumencie podróży odcisku stempla potwierdzającego
przedłużenie okresu tego pobytu lub do dnia wydania przez wojewodę decyzji o odmowie przedłużenia
okresu tego pobytu.
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4 ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY

Jeśli istnieją okoliczności, które uzasadniają Twoje zamieszkiwanie w Polsce przez czas dłuższy niż
3 miesiące (z wyjątkiem zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na pobyt krótkotrwały oraz ze względu
na pracę sezonową), możesz ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy.
Zezwolenia na pobyt czasowy otrzymasz na czas niezbędny do realizacji celu Twojego pobytu, jednakże
nie dłużej niż na okres 3 lat.
Zezwolenia na pobyt czasowy udziela wojewoda właściwy ze względu na miejsce Twojego pobytu,
w drodze decyzji (z wyjątkiem zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach
przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz korzystania z mobilności długoterminowej).
Składanie wniosku – informacje ogólne:







wniosek składasz osobiście
nie później niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu w Polsce
na podpisanym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami
przedstawiasz ważny dokument podróży (np. paszport)
4 aktualne fotografie biometryczne
dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku i okoliczności uzasadniające ubieganie się
o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
WAŻNE! W celu wydania karty pobytu musisz złożyć odciski placów. Odmowa złożenia odcisków linii
papilarnych skutkuje odmową wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt
czasowy.
Jeśli złożysz kompletny wniosek lub uzupełnisz braki w terminie, otrzymasz odcisk stempla
potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i Twój pobyt w Polsce
będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy
stanie się ostateczna.
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na pobyt czasowy uzależniona jest od celu Twojego pobytu
w Polsce.
UWAGA: Masz obowiązek zawiadomić wojewodę, który udzielił Ci zezwolenia na pobyt czasowy,
w terminie 15 dni roboczych, o ustaniu przyczyn udzielenia tego zezwolenia. Jeżeli zezwolenia udzielał
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, jako organ II instancji, o zmianie okoliczności musisz poinformować
wojewodę, który orzekał w sprawie jako organ I instancji.
W przypadku dziecka do 18 roku życia wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy składają
rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd
opiekunów. Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy osobie, która do dnia
złożenia wniosku nie ukończyła 6 roku życia, nie wymagana jest jej obecność. Od osób powyżej 6 roku życia
pobierane są odciski palców.
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4.1 ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY I PRACĘ
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę udziela się, gdy celem Twojego pobytu w Polsce jest wykonywanie
pracy. Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się także wówczas, gdy celem pobytu cudzoziemca na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w zawodzie pożądanym dla polskiej
gospodarki, określonym w przepisach rozporządzenia Ministra właściwego do spraw pracy
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określającego zawody pożądane dla polskiej
gospodarki, biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy, w tym potrzebę zapewnienia efektywnego
zatrudniania w zawodach, w których w skali całego kraju występują znaczące niedobory pracowników,
cudzoziemiec posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy w tym zawodzie
i spełnione są łącznie warunki, o których mowa poniżej.
Aby je otrzymać, musisz spełnić wszystkie następujące warunki:
mieć ubezpieczenie zdrowotne
mieć źródło stabilnego i regularnego dochodu
mieć miejsce zamieszkania w Polsce

Twój pracodawca nie może znaleźć pracowników na lokalnym rynku pracy*

Twoje wynagrodzenie nie jest niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących, w tym
samym wymiarze czasu pracy, pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym
stanowisku
wysokość Twojego miesięcznego wynagrodzenia nie jest niższa niż wysokość minimalnego
wynagrodzenia za pracę
*są wyjątki od tego warunku
Nie możesz ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, jeśli w dniu składania wniosku:






jesteś pracownikiem delegowanym do pracy w Polsce na określony czas przez pracodawcę mającego
siedzibę poza Polską – przez okres oddelegowania;
przebywasz w Polsce na podstawie zobowiązań określonych w umowach międzynarodowych dotyczących
ułatwienia wjazdu i czasowego pobytu niektórych kategorii osób fizycznych zajmujących się wymianą
handlową lub inwestycjami;
prowadzisz działalność gospodarczą w Polsce;
przebywasz w Polsce w celu wykonywania pracy sezonowej.
Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę składasz osobiście do wojewody właściwego
ze względu na swoje miejsce pobytu, nie później niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu w Polsce.
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Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę:










wypełniony wniosek na formularzu,
załącznik nr 1 do wniosku, który wypełnia Twój pracodawca,
kserokopia ważnego dokumentu podróży (wszystkie strony, w tym puste) oraz dodatkowo kserokopia
strony z danymi – należy również przedłożyć do wglądu jego oryginał,
4 aktualne fotografie biometryczne,
dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku i okoliczności uzasadniające ubieganie się
o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (patrz niżej)
Wysokość opłat skarbowych:
zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla pracownika: 440 zł,
zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca pełniącego funkcję w zarządzie spółki z o.o. albo
spółki akcyjnej, której udziałów lub akcji nie posiada – 340 zł,
opłata za wydanie karty pobytu – 50 zł.
Ponadto, od cudzoziemca ubiegającego się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę pobiera się odciski linii
papilarnych.
UWAGA: Dołączenie wymienionych poniżej dokumentów do wniosku w momencie jego składania może
ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy:
1. Twoje aktualne ubezpieczenie zdrowotne na terytorium Polski
2. Dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania
3. Potwierdzenie złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
w ostatnim roku podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w ostatnim
roku podatkowym

4. Informacja starosty
5. Dokument potwierdzający legalność Twojego aktualnego zatrudnienia
6. Dokument potwierdzający posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu

1. Twoje aktualne ubezpieczenie zdrowotne na terytorium Polski, np.:
 polisa potwierdzająca prywatne ubezpieczenie zdrowotne (zagraniczną polisę należy dostarczyć wraz
z tłumaczeniem przysięgłym na język polski),
 w przypadku pozostawania w stosunku pracy: formularz zgłoszeniowy ZUS ZUA wraz z elektronicznym
potwierdzeniem wysyłki oraz potwierdzenie opłacenia przez pracodawcą składek za ostatni okres (RCA lub
IMIR lub RMUA potwierdzone przez pracodawcę)
Dla możliwie szybkiej realizacji sprawy dokumenty powinny potwierdzać fakt posiadania ubezpieczenia
co najmniej przez okres 6 miesięcy następujących po dacie złożenia wniosku. W przypadku zgłoszenia do
ZUS – aktualny dokument.
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2.






Dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania, np.:
potwierdzenie zameldowania,
akt własności lokalu mieszkalnego,
umowa najmu lokalu mieszkalnego,
inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym,
oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi
miejsca zamieszkania
Dla możliwie szybkiej realizacji sprawy dokumenty powinny potwierdzać fakt posiadania miejsca
zamieszkania co najmniej przez okres 6 miesięcy od daty złożenia wniosku.

3. Potwierdzenie złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w ostatnim
roku podatkowym, np.:
 PIT-37 za ostatni rok podatkowy, z urzędowym potwierdzeniem odbioru (UPO)
W przypadku gdy rozliczenie zostało złożone do Urzędu Skarbowego osobiście lub za pośrednictwem
poczty, należy okazać oryginał potwierdzenia złożenia/nadania dokumentu.
4. Informacja starosty na temat braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu
o rejestry osób bezrobotnych nie starsza niż 6 miesięcy (oryginał) 1 oraz dokumenty potwierdzające
spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający
wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb
kadrowych pracodawcy, np.:
 kopie dyplomów, świadectw ukończenia szkół, szkoleń, kursów, certyfikaty;
 świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu potwierdzające staż pracy itp.;
 w przypadku kwalifikacji niemożliwych do potwierdzenia ww. dokumentami (tzw. „kompetencje miękkie”)
należy przedłożyć oświadczenie pracodawcy o ich spełnieniu przez cudzoziemca wraz z opisem sposobu
ich weryfikacji dokonanej przez pracodawcę.
Dla możliwie szybkiej realizacji sprawy z treści informacji powinno wynikać, iż podmiot powierzający
wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy,
a proponowane wynagrodzenie nie jest zaniżone, oraz iż warunki zatrudnienia określone w informacji
starosty i w złożonym wraz z wnioskiem załącznikiem pracodawcy są tożsame.
Uwaga: Dokument ten nie jest wymagany jeśli:
a) zawód, który cudzoziemiec wykonuje w ramach powierzonej pracy, lub rodzaj pracy, która jest mu
powierzona, znajduje się w wykazie opublikowanym przez wojewodę (aktualnie: ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 grudnia 2017 r.)
b) cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadał zezwolenie na pracę lub zezwolenie na
pobyt i pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku, lub
c) praca lub zawód wykonywany przez cudzoziemca znajduje się w wykazie opublikowanym przez ministra
właściwego do spraw pracy (aktualnie: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
28 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie
na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę
cudzoziemców)
d) cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, określone
odrębnymi przepisami,

1

w przypadku świadczenia pracy na podstawie zarejestrowanego w urzędzie pracy oświadczenia o powierzeniu wykonywania
pracy cudzoziemcowi przez okres min. 3 miesięcy bezpośrednio przed złożeniem wniosku na pobyt czasowy – umowa
o pracę z podmiotem powierzającym wykonywanie pracy sporządzona w formie pisemnej oraz dowody odprowadzenia
składek ZUS za ten okres (ZUS RCA lub IMIR za 3 miesiące)
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e) praca polega na pełnieniu przez cudzoziemca funkcji w zarządzie osoby prawnej podlegającej wpisowi do
rejestru przedsiębiorców, której udziałów lub akcji cudzoziemiec nie posiada.
5. Dokument potwierdzający legalność Twojego aktualnego zatrudnienia, np.:
 dyplom potwierdzający ukończenie stacjonarnych studiów w Polsce lub świadectwo ukończenia w Polsce
szkoły ponadpodstawowej;
 zezwolenie na pracę;
 Karta Polaka;
 oświadczenie o powierzeniu pracy zarejestrowane w Urzędzie Pracy przez pracodawcę.
6. Dokument potwierdzający posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu pozwalającego na
pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu cudzoziemca (min.
701 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej lub 528 zł na jednego członka rodziny miesięcznie).
7. Gdy starasz się o zezwolenie po raz pierwszy – akt urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym.
Jeżeli wykonywanie pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polega na pełnieniu przez Ciebie funkcji
w zarządzie osoby prawnej podlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców, której udziałów lub akcji nie
posiadasz – dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający pracę spełnia odpowiednie warunki.

Status pobytu po złożeniu wniosku
Jeżeli złożyłeś wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w wymaganym terminie i wniosek
ten nie zawiera braków formalnych lub braki zostały uzupełnione w terminie:




wojewoda umieszcza w Twoim dokumencie podróży (paszporcie) odcisk stempla potwierdzającego
złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;
Twój pobyt w Polsce uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie
udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna;
umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie pozwala Ci podróżować po terytorium innych państw
strefy Schengen, natomiast możesz wyjechać do swojego kraju, jednakże aby powrócić do Polski musisz
uzyskać wizę, jeśli pochodzisz z państwa objętego obowiązkiem wizowym (lub wjechać w ruchu
bezwizowym).

Status po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
Jeśli udzielono Ci zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce otrzymujesz decyzję, na podstawie której Twój
pobyt i praca w Polsce zgodnie z określonymi w niej warunkami uznaje się za legalne, następnie wydawana
jest karta pobytu. Dokument ten wydawany jest z urzędu przez wojewodę, który udzielił zezwolenia na
pobyt czasowy i pracę.
Karta pobytu potwierdza Twoją tożsamość na terytorium RP oraz uprawnia Cię, wraz z dokumentem
podróży (paszport), do wielokrotnego przekraczania granicy bez uzyskiwania wizy.
UWAGA: Jeśli uzyskałeś zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, nie musisz posiadać dodatkowego
dokumentu uprawniającego do wykonywania pracy.
W Twojej karcie pobytu zamieszcza się adnotację „dostęp do rynku pracy”. Należy pamiętać, iż nie zawsze
adnotacja ta potwierdza pełny dostęp cudzoziemca do rynku pracy (o warunkach legalnego zatrudnienia
decydują tutaj dane zawarte w decyzji).
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Jeżeli w decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę zawarto warunki wykonywania pracy,
wówczas:

wykonywanie pracy w kolejnym podmiocie (np. w ramach umowy cywilnoprawnej) wymaga dodatkowego zezwolenia na pracę

zmiana podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy wymaga
uzyskania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

wykonywanie pracy u innego pracodawcy użytkownika (w przypadku pracy
tymczasowej) lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu (np. na
innym stanowisku, o niższym wynagrodzeniu, w innym wymiarze czasu pracy)
wymaga zmiany udzielonego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

UWAGA: Masz obowiązek zawiadomić wojewodę, który udzielił Ci zezwolenia na pobyt czasowy,
w terminie 15 dni roboczych, o ustaniu przyczyn udzielenia tego zezwolenia. Jeżeli zezwolenia udzielał
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, jako organ II instancji, o zmianie okoliczności musisz poinformować
wojewodę, który orzekał w sprawie jako organ I instancji.

4.2 ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CE LU WYKONYWANIA PRACY W ZAWODZIE
WYMAGAJĄCYM WYSOKICH KWALIFIKACJI

Co to znaczy wysokie kwalifikacje i kto je posiada?

Kwalifikacje uzyskane w ramach kształcenia na poziomie studiów wyższych - ukończenie z wynikiem
pozytywnym, poświadczone dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem wydanym przez właściwy
organ, programu studiów wyższych, czyli cyklu zajęć prowadzonych przez instytucję edukacyjną uznaną za
instytucję szkolnictwa wyższego przez państwo, w którym ma ona siedzibę, pod warunkiem że czas
trwania studiów niezbędny do ich uzyskania wynosi co najmniej 3 lata.
Wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji - świadczenie pracy, w ramach
zatrudnienia, przez cudzoziemca posiadającego kompetencje potwierdzone wyższymi kwalifikacjami
zawodowymi, który niezależnie od zachodzącego między stronami stosunku prawnego, wykonuje pracę
na rzecz lub pod kierownictwem innej osoby za wynagrodzeniem.
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Warunki udzielenia zezwolenia na pobyt w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym
wysokich kwalifikacji
Zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
udziela się, gdy celem Twojego pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym
wysokich kwalifikacji oraz spełnione są wszystkie następujące warunki:
- cudzoziemiec, czyli Ty:
a) zawarł, na okres przynajmniej 1 roku, umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą, umowę cywilnoprawną,
na podstawie której wykonuje pracę, świadczy usługi lub pozostaje w stosunku służbowym,
b) posiada formalne kwalifikacje i spełnia inne warunki, które są wymagane, w przypadku zamiaru
wykonywania pracy w zawodzie regulowanym,
c) posiada wyższe kwalifikacje zawodowe,
d) posiada ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e) posiada zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska, wykonywanie zawodu lub
prowadzenie innej działalności, gdy obowiązek jej uzyskania przed zawarciem umowy wynika z odrębnych
przepisów;

a)

b)

c)

d)

e)

- podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie tej pracy, czyli Twój pracodawca, nie ma możliwości
zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy, z wyjątkiem:
zawód, który cudzoziemiec wykonuje w ramach powierzonej pracy, lub rodzaj pracy, która jest mu
powierzona, znajduje się w wykazie zawodów i rodzajów pracy wydanym przez wojewodę i nie wymaga
informacji starosty
cudzoziemiec, bezpośrednio przed złożeniem wniosku, posiadał zezwolenie na pracę lub zezwolenie na
pobyt i pracę, lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym
wysokich kwalifikacji, u tego samego podmiotu powierzającego mu wykonywanie pracy na tym samym
stanowisku;
cudzoziemiec był już legalnie zatrudniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 2 lat na
podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich
kwalifikacji;
cudzoziemiec spełnia warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. wykonywana praca lub zawód
znajduje się wykazie opublikowanym przez ministra właściwego do spraw pracy i nie wymaga informacji
starosty
cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, określone
odrębnymi przepisami.
- roczne wynagrodzenie brutto wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia, wskazane
w umowie, nie jest niższe niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w roku poprzedzającym zawarcie umowy (ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).
Zezwolenie na pobyt w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
otrzymasz na okres dłuższy o 3 miesiące od okresu wykonywania pracy, jednakże nie dłuższy niż 3 lata.
Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt w celu wykonywania pracy
w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji:
- wniosek wypełniony na formularzu zgodnie z pouczeniem wraz załącznikiem nr 2;
- załącznik nr 1 do wniosku, który wypełnia podmiot powierzający wykonywanie cudzoziemcowi pracy;
- kserokopia zapisanych stron ważnego dokumentu podróży (paszport) – należy również przedłożyć do
wglądu jego oryginał,
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- 4 aktualne fotografie biometryczne;
- dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku i okoliczności uzasadniające ubieganie się
o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym
wysokich kwalifikacji;
- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej. Brak potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej skutkuje
zwrotem podania.
Wysokość opłat skarbowych:
zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich
kwalifikacji: 440 zł,
opłata za wydanie karty pobytu – 50 zł.
Ponadto, od cudzoziemca ubiegającego się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy
w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji pobiera się odciski linii papilarnych.
UWAGA: Dołączenie wymienionych poniżej dokumentów do wniosku w momencie jego składania może
ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy:
1. W przypadku spełniania warunków zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę –
dokument potwierdzający spełnianie tych warunków (np. Karta Polaka, dyplom ukończenia polskiej
uczelni)
2. Zawartą
na okres cowarunków
najmniej 1 roku
umowę ozpracę,
. W przypadku
spełniania
zwolnienia
o umowę o pracę nakładczą, umowę

cywilnoprawną, na podstawie której wykonuje pracę, świadczy usługi lub pozostaje w stosunku
służbowym

3. Dokument poświadczający posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych (uzyskanych w wyniku
ukończenia 3 letnich studiów wyższych albo posiadanie co najmniej 5 letniego doświadczenia
zawodowego)

4. Dokument poświadczający spełnianie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku
zamiaru wykonywania pracy w zawodzie regulowanym
5. Zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska, wykonywanie zawodu lub
prowadzenie innej działalności, gdy obowiązek jej uzyskania przed zawarciem umowy wynika
z odrębnych przepisów
6. Dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania

7. Aktualne ubezpieczenie zdrowotne na terytorium Polski







Dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania to, np.:
potwierdzenie zameldowania,
akt własności lokalu mieszkalnego,
umowa najmu lokalu mieszkalnego,
inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym,
oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi
miejsca zamieszkania
Dla możliwie szybkiej realizacji sprawy dokumenty powinny potwierdzać fakt posiadania miejsca
zamieszkania co najmniej przez okres 6 miesięcy od daty złożenia wniosku.
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Aktualne ubezpieczenie zdrowotne na terytorium RP to, np.:
polisa potwierdzająca prywatne ubezpieczenie zdrowotne (zagraniczną polisę należy dostarczyć wraz
z tłumaczeniem przysięgłym na język polski),
w przypadku pozostawania w stosunku pracy: formularz zgłoszeniowy ZUS ZUA wraz z elektronicznym
potwierdzeniem wysyłki oraz potwierdzenie opłacenia przez pracodawcą składek za ostatni okres (RCA lub
IMIR lub RMUA potwierdzone przez pracodawcę)
Dla możliwie szybkiej realizacji sprawy dokumenty powinny potwierdzać fakt posiadania ubezpieczenia
co najmniej przez okres 6 miesięcy następujących po dacie złożenia wniosku. W przypadku zgłoszenia do
ZUS – aktualny dokument.

Status po uzyskaniu zezwolenia na pobyt w celu wykonywania pracy
w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji:
Jeżeli udzielono Ci zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym
wysokich kwalifikacji otrzymujesz decyzję, na podstawie której Twój pobyt i pracę w Polsce zgodnie
z określonymi w niej warunkami uznaje się za legalne, następnie wydawana jest karta pobytu. Dokument
ten wydawany jest z urzędu przez wojewodę, który udzielił zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.
W decyzji określane są warunki na jakich możesz wykonywać pracę.
UWAGA: Jeśli uzyskałeś zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie
wymagającym wysokich kwalifikacji, nie musisz posiadać dodatkowego dokumentu uprawniającego do
wykonywania pracy. W karcie pobytu zamieszcza się adnotację „dostęp do rynku pracy”.

Twoje obowiązki – pamiętaj!:




jeśli stracisz pracę, w ciągu 15 dni roboczych powiadamiasz pisemnie wojewodę który
udzielił tego zezwolenia
jeżeli w okresie pierwszych 2 lat Twojego pobytu w Polsce zmieniły się określone
w zezwoleniu warunki pracy, tj. wymiar czasu pracy i rodzaj umowy, musisz w ciągu 15 dni
roboczych powiadomić o tej zmianie wojewodę, który udzielił tego zezwolenia
jeżeli po upływie 2 lat Twojego pobytu w Polsce nastąpiła zmiana stanowiska,
wynagrodzenia na niższe lub zmiana minimalnego wymiaru czasu pracy i rodzaju umowy,
na podstawie której wykonujesz pracę, musisz w ciągu 15 dni roboczych powiadomić o tej
zmianie wojewodę, który udzielił tego zezwolenia

Zmiana zezwolenia na pobyt w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich
kwalifikacji:





Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
może być w każdym czasie, na Twój wniosek, zmienione przez wojewodę właściwego ze względu na
miejsce Twojego aktualnego pobytu, jeżeli:
zamierzasz rozpocząć wykonywanie pracy u innego podmiotu niż określony w zezwoleniu,
zamierzasz zmienić stanowisko,
będziesz otrzymywać niższe wynagrodzenie niż określone w zezwoleniu.
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UWAGA: W okresie pierwszych 2 lat pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie zezwolenia na pobyt w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich
kwalifikacji, bez zmiany tego zezwolenia, nie można:
rozpocząć wykonywania pracy u innego podmiotu niż określony w zezwoleniu,
zmienić stanowiska, na jakim jest zatrudniony,
wypłacać cudzoziemcowi wynagrodzenia niższego niż określone w zezwoleniu.

4.3 ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU WYKONYWANIA PRACY W RAMAC H
PRZENIESIENIA WEWNĄTRZ PRZEDSIĘBIORSTWA
Z wnioskiem do wojewody może wystąpić wyłącznie jednostka przyjmująca, w której cudzoziemiec ma
wykonywać pracę. Również ten podmiot będzie wyłączną stroną postępowań w sprawie udzielenia tych
zezwoleń. Przewidziany został odrębny wzór wniosku, który jest dostosowany do specyfiki nowego
rodzaju zezwoleń. W przypadku zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach
przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa cudzoziemiec będzie musiał przebywać poza terytorium państw
członkowskich Unii Europejskiej. Po wydaniu mu zezwolenia będzie mógł uzyskać wizę w celu jego
realizacji, a po przybyciu do Polski zostanie mu wydana karta pobytu z adnotacją „ICT”.
Zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz
przedsiębiorstwa udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
wykonywanie pracy w jednostce przyjmującej, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, oraz są
spełnione łącznie następujące warunki:
1. cudzoziemiec:
a) posiada adekwatne do przedmiotu działalności jednostki przyjmującej kwalifikacje zawodowe
i doświadczenie niezbędne w jednostce, do której ma zostać przeniesiony przez pracodawcę
macierzystego - w przypadku pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej lub specjalisty - albo
dyplom ukończenia studiów wyższych - w przypadku pracy w charakterze pracownika odbywającego
staż,
b) posiada formalne kwalifikacje i spełnia inne warunki, które są wymagane, w przypadku zamiaru
wykonywania pracy w zawodzie regulowanym w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej,
c) bezpośrednio przed dniem przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa był zatrudniony w ramach tego
samego przedsiębiorstwa lub tej samej grupy przedsiębiorstw nieprzerwanie przez okres wynoszący co
najmniej:
 12 miesięcy - w przypadku pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej lub specjalisty,
 6 miesięcy - w przypadku pracy w charakterze pracownika odbywającego staż,
Dokumenty sporządzone w języku obcym, służące za dowód tej okoliczności, nie muszą być dostarczone
wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
d) posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia
przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e) ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania,
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f) po zakończeniu okresu przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa będzie mógł przenieść się
z powrotem do pracodawcy macierzystego lub innego przedsiębiorstwa należącego do tej samej grupy
przedsiębiorstw, mającego siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej;
2. umowa, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę, zawarta w formie pisemnej, lub
dokument wydany przez pracodawcę macierzystego, stanowiący podstawę przeniesienia wewnątrz
przedsiębiorstwa, określa:
a) okres przeniesienie cudzoziemca wewnątrz przedsiębiorstwa,
b) siedzibę jednostki przyjmującej,
c) stanowisko cudzoziemca w jednostce przyjmującej,
d) wynagrodzenie i inne warunki pracy cudzoziemca w jednostce przyjmującej.








Cudzoziemiec, którego celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy
w charakterze pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, poza
spełnianiem warunków, o których mowa w ust. 1, posiada umowę dotyczącą odbywania stażu w jednostce
przyjmującej, która określa:
pogram stażu;
czas trwania stażu;
warunki nadzoru nad cudzoziemcem podczas odbywania przez niego stażu
Wynagrodzenie musi być:
Wyższe niż dochód uprawniający do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określonych w ustawie
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w odniesieniu do cudzoziemca oraz każdego członka rodziny
pozostającego na jego utrzymaniu;
Nie niższe niż wynagrodzenia pracowników wykonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w tym
samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
Nie niższe niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
w województwie, w którym jednostka przyjmująca ma siedzibę, w roku poprzedzającym złożenie wniosku
o udzielenie zezwolenia, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art.
30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa
mieszkaniowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1020 i 1540).
Zezwolenia, w przypadku gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
wykonywanie pracy w charakterze pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz
przedsiębiorstwa, udziela się na okres do 1 roku.
Okres ważności zezwolenia uwzględnia okresy, w których cudzoziemiec planuje korzystać z mobilności na
terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
Jednostka przyjmująca będzie musiała pozostawać w określonych związkach kapitałowo-organizacyjnych
z pracodawcą macierzystym – w szczególności być oddziałem lub przedstawicielstwem pracodawcy
macierzystego lub należeć do tej samej grupy przedsiębiorstw co pracodawca macierzysty. Pojęcie „grupy
przedsiębiorstw” zostało odrębnie zdefiniowane w ustawie.
Maksymalny czas przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa będzie wynosić 3 lata (w przypadku
pracowników kadry kierowniczej i specjalistów) oraz 1 roku (w przypadku stażystów).
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4.4 POBYT CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CELU
KORZYSTANIA Z MOBILNOŚCI
Z wnioskiem do wojewody może wystąpić wyłącznie jednostka przyjmująca, w której cudzoziemiec ma
wykonywać pracę. Również ten podmiot będzie wyłączną stroną postępowań w sprawie udzielenia tych
zezwoleń. Przewidziany został odrębny wzór wniosku, który jest dostosowany do specyfiki nowego
rodzaju zezwoleń.
Mobilność krótkoterminowa pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego
staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
dopuszczalna, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki:
1.

2.

3.

celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca będącego pracownikiem kadry
kierowniczej, specjalistą lub pracownikiem odbywającym staż jest wykonywanie pracy w jednostce
przyjmującej mającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika kadry
kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz
przedsiębiorstwa;
posiadany przez cudzoziemca dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a
rozporządzenia nr 1030/2002, wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, zawiera
adnotację „ICT”;
Szef Urzędu otrzymał zawiadomienie od jednostki przyjmującej mającej siedzibę w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej, które wydało temu cudzoziemcowi dokument pobytowy, o którym
mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, zawierający adnotację „ICT”, o zamiarze
korzystania przez cudzoziemca z tej mobilności i nie wydał decyzji o sprzeciwie w terminie 20 dni.
Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, sporządza się w języku polskim i zawiera ono następujące
dane lub informacje dotyczące cudzoziemca:
 imię (imiona) i nazwisko;
 datę i miejsce urodzenia;
 płeć;
 obywatelstwo;
 stanowisko, na którym cudzoziemiec będzie wykonywał pracę;
 planowany okres lub okresy wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 nazwę państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które wydało cudzoziemcowi dokument
pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „ICT”;
 okres ważności dokumentu pobytowego z adnotacją „ICT”;
 nazwę i adres jednostki przyjmującej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
pracodawcy macierzystego cudzoziemca;
 imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do
reprezentowania jednostki przyjmującej mającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, Szef Urzędu niezwłocznie przekazuje Komendantowi Głównemu
Straży Granicznej.
Zezwolenia na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej pracownika
odbywającego pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach
przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa udziela się cudzoziemcowi będącemu pracownikiem kadry
kierowniczej, specjalistą lub pracownikiem odbywającym staż, gdy celem jego pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w jednostce przyjmującej mającej siedzibę
w Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika
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odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz spełnione są łącznie
następujące warunki:
1. cudzoziemiec:
a) posiada formalne kwalifikacje i spełnia inne warunki, które są wymagane w przypadku zamiaru
powierzenia mu wykonywania pracy w zawodzie regulowanym w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej,
b) posiada dokument pobytowy z adnotacją „ICT” wydany przez inne państwo członkowskie UE,
c) posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia
przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania,
e) po zakończeniu okresu przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa będzie mógł przenieść się z powrotem
do pracodawcy macierzystego lub innego przedsiębiorstwa należącego do tej samej grupy
przedsiębiorstw, mającego siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej;
2. umowa, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę, zawarta w formie pisemnej, lub
dokument wydany przez pracodawcę macierzystego, stanowiący podstawę przeniesienia wewnątrz
przedsiębiorstwa, określa:
a) okres przeniesienia cudzoziemca wewnątrz przedsiębiorstwa,
b) siedzibę jednostki przyjmującej,
c) stanowisko cudzoziemca w jednostce przyjmującej,
d) wynagrodzenie i inne warunki pracy cudzoziemca w jednostce przyjmującej.
Wynagrodzenie musi być:
1) wyższe niż dochód uprawniający do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określonych w ustawie
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w odniesieniu do cudzoziemca oraz każdego członka rodziny
pozostającego na jego utrzymaniu;
2) nie niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w tym
samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
3) nie niższe niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
w województwie, w którym jednostka przyjmująca ma siedzibę, w roku poprzedzającym złożenie wniosku
o udzielenie zezwolenia, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art.
30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa
mieszkaniowego.
Zezwolenia, w przypadku gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
wykonywanie pracy w charakterze pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz
przedsiębiorstwa, udziela się na okres do 1 roku, z tym że okres ten nie może być dłuższy niż okres ważności
posiadanego przez cudzoziemca dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a
rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „ICT”, wydanego przez inne państwo członkowskie Unii
Europejskiej.
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4.5 ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU WYKONYWANIA PRACY PRZEZ
CUDZOZIEMCA DELEGOWA NEGO PRZEZ PRACODAWCĘ ZAGRANICZNEGO NA
TERYTORIUM RP
Warunki udzielenia zezwolenia na pobyt w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego
przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP
Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez
pracodawcę zagranicznego na terytorium RP możesz otrzymać, jeżeli:
1. posiadasz zezwolenie na pracę albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia Ci
pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane
2. posiadasz ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia
cudzoziemca w Polsce
3. posiadasz źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania
4. masz zapewnione w Polsce miejsce zamieszkania

Wniosek składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu w Polsce
do wojewody właściwego ze względu na Twoje miejsce pobytu.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt w celu wykonywania pracy
przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP:
- wniosek wypełniony na formularzu
- kserokopia zapisanych stron ważnego dokumentu podróży– należy także przedłożyć do wglądu jego
oryginał,
- 4 aktualne fotografie biometryczne,
- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej. Brak potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej skutkuje
zwrotem podania.



Wysokość opłat skarbowych:
zezwolenie na pobyt: 340 zł,
opłata za wydanie karty pobytu – 50 zł.
Ponadto, od cudzoziemca ubiegającego się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy
przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP pobiera się odciski
linii papilarnych.
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UWAGA: Dołączenie wymienionych poniżej dokumentów do wniosku w momencie jego składania może
ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy:
1. Zezwolenie na pracę albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia mu pracy,
jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane. Dokument ten nie jest wymagany m.in. w przypadku
cudzoziemców uprawnionych do przebywania i wykonywania pracy na terytorium państwa
członkowskiego UE/EOG/Szwajcarii, którzy są zatrudnieni przez pracodawcę mającego siedzibę
w tym państwie oraz którzy są czasowo delegowani do Polski w celu świadczenia usług

2. Dokument potwierdzający delegowanie przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP w celu
wykonywania pracy

3. Dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania

4. Aktualne ubezpieczenie zdrowotne na terytorium Polski

5. Dokumenty w celu poświadczenia źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego
na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu







Dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania to, np.:
potwierdzenie zameldowania,
akt własności lokalu mieszkalnego,
umowa najmu lokalu mieszkalnego,
inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym,
oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi
miejsca zamieszkania
Dla możliwie szybkiej realizacji sprawy dokumenty powinny potwierdzać fakt posiadania miejsca
zamieszkania co najmniej przez okres 6 miesięcy od daty złożenia wniosku.







Aktualne ubezpieczenie zdrowotne na terytorium RP to, np.:
polisa potwierdzająca prywatne ubezpieczenie zdrowotne (zagraniczną polisę należy dostarczyć wraz
z tłumaczeniem przysięgłym na język polski),
w przypadku pozostawania w stosunku pracy: formularz zgłoszeniowy ZUS ZUA wraz z elektronicznym
potwierdzeniem wysyłki oraz potwierdzenie opłacenia przez pracodawcą składek za ostatni okres (RCA lub
IMIR lub RMUA potwierdzone przez pracodawcę)
Dla możliwie szybkiej realizacji sprawy dokumenty powinny potwierdzać fakt posiadania ubezpieczenia
co najmniej przez okres 6 miesięcy następujących po dacie złożenia wniosku. W przypadku zgłoszenia do
ZUS – aktualny dokument.
Dokumenty poświadczające źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie
kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu (dla osoby samotnie
gospodarującej – w wysokości co najmniej 701 zł miesięcznie, dla osoby w rodzinie – w wysokości co
najmniej 528 zł miesięcznie), to np.:
zeznania PIT o wysokości osiągniętego dochodu cudzoziemca za ostatni rok podatkowy;
stosowne aktualne zaświadczenie z ZUS.
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Status po uzyskaniu zezwolenia na pobyt w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca
delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP:
Jeżeli udzielono Ci zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca
delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP, wydawana jest karta pobytu.
Dokument ten wydawany jest z urzędu przez wojewodę, który udzielił zezwolenia.
Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez
pracodawcę zagranicznego na terytorium RP nie uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy.
Cudzoziemiec powinien posiadać dodatkowo zezwolenie na pracę, chyba że nie jest ono wymagane.
Zezwolenie na pracę wydawane jest na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy
cudzoziemcowi przez właściwego miejscowo wojewodę.

4.6 ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY ZE WZGLĘDU NA PRACĘ SEZONOWĄ
Warunki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową
Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową możesz otrzymać w przypadku, gdy celem
Twojego pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy sezonowej, u podmiotu dotychczas powierzającego
wykonywanie pracy lub u innego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, jeżeli spełniasz łącznie
następujące warunki:
1. wjechałeś do Polski na podstawie wizy wydanej w celu pracy sezonowej albo w ramach ruchu
bezwizowego, w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji
wniosków przez starostę
2. posiadasz zezwolenie na pracę sezonową lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, ważne w okresie
przekraczającym okres pobytu określony w wizie albo okres pobytu w ramach ruchu bezwizowego

3. posiadasz źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania

4. posiadasz ubezpieczenie lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
5. masz zapewnione zakwaterowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wniosek składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce do wojewody
właściwego ze względu na miejsce Twojego pobytu.
Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych.
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Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na
pracę sezonową:
- wniosek wypełniony na formularzu zgodnie z pouczeniem,
- kserokopia ważnego dokumentu podróży – należy również przedłożyć do wglądu jego oryginał,
- 4 aktualne fotografie biometryczne,
- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej. Brak potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej skutkuje
zwrotem podania.




Wysokość opłat skarbowych:
zezwolenie na pobyt czasowy: 170 zł
opłata za wydanie karty pobytu – 50 zł

Uwaga: Dołączenie wymienionych poniżej dokumentów do wniosku w momencie jego składania może
ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy:
1. dokument potwierdzający, iż cudzoziemiec wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie wizy wydanej w celu pracy sezonowej albo w ramach ruchu bezwizowego, w związku
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków przez
starostę
2. zezwolenie na pracę sezonową lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową

3. dokumenty poświadczające posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu

4. dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne Rzeczypospolitej Polskiej
(np. zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa)

5. dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania (np. potwierdzenie
zameldowania, akt własności lokalu mieszkalnego, umowa najmu lokalu, inna umowa o władaniu
lokalem mieszkalnym, oświadczenie o zapewnieniu miejsca zamieszkania cudzoziemcowi)

Dla możliwie szybkiej realizacji sprawy dokumenty powinny potwierdzać fakt posiadania miejsca
zamieszkania co najmniej przez okres 6 miesięcy od daty złożenia wniosku.
Status po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową:
Jeśli uzyskałeś zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową w Polsce, wydawana jest karta
pobytu z adnotacją „praca sezonowa”. Dokument ten wydawany jest z urzędu przez wojewodę,
który udzielił Ci tego zezwolenia.
Zezwolenie to nie przyznaje Ci samodzielnie prawa dostępu do polskiego rynku pracy. Podjęcie
zatrudnienia możliwe jest pod warunkiem posiadania przez cudzoziemca zezwolenia na pracę sezonową
albo przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową.
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4.7 ZEZWOLENIE
GOSPODARCZEJ

NA

POBYT

CZASOWY

W

CELU

PROWADZENIA

DZIAŁALNOŚCI

Jeżeli celem Twojego pobytu w Polsce jest prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów
obowiązujących w tym zakresie, możesz otrzymać pozwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia
działalności gospodarczej.

Musisz spełnić następujące warunki:
 Mieć ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela
kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;
 źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie
i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
 zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska lub wykonywanie zawodu, gdy
obowiązek jej uzyskania wynika z przepisów odrębnych;
 Masz zapewnione miejsce zamieszkania w Polsce;
Podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą:
 W roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie Tobie zezwolenia na pobyt czasowy
w celu prowadzenia działalności gospodarczej osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie, w którym podmiot ten
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w roku poprzedzającym złożenie wniosku, ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995
r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, lub zatrudnia na czas nieokreślony
i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku
co najmniej 2 pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, o których mowa w art.
87 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub
 Wykaże, że posiada środki pozwalające na spełnienie w przyszłości warunków określonych w lit. a lub
prowadzi działania pozwalające na spełnienie w przyszłości tych warunków, w szczególności
przyczyniające się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub
tworzenia miejsc pracy.
Możesz także ubiegać się o takie zezwolenie, jeżeli celem Twojego pobytu w Polsce jest wykonywanie
pracy poprzez:





Pełnisz funkcję w zarządzie spółki z.o.o., którą utworzyłeś lub której udziały objąłeś lub nabyłeś;
Pełnisz funkcję w zarządzie spółki akcyjnej, którą utworzyłeś lub której akcje objąłeś lub nabyłeś;
Prowadzisz sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz;
Działasz w charakterze prokurenta.
Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się na okres niezbędny do realizacji celu Twojego pobytu w Polsce,
powyżej 3 miesięcy, nie dłużej jednak niż 3 lata, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia.
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Niezbędne dokumenty










Wypełniony wniosek;
Kserokopię ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu);
4 aktualne fotografie;
Potwierdzenie opłaty skarbowej, brak potwierdzenia opłaty skutkuję zwrotem podania;
Dokumenty, potwierdzające wysokość dochodu np. CIT-8, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za
poprzedni rok, lub inne dokumenty poświadczające osiągnięcie dochodu nie niższego niż 12-krotność
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, w którym przedsiębiorca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub dokumenty poświadczające zatrudnienie na czas
nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie
wniosku co najmniej 2 pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, o których mowa
w art. 87 ust. 1 pkt 1–9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy lub dokumenty poświadczające posiadanie środków pozwalających na spełnienie w przyszłości wyżej
wymienionych warunków lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości tych
warunków, w szczególności przyczyniających się do wzrostu inwestycji, transferu technologii,
wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy;
Dokumenty, potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania, np.:
Potwierdzenie zameldowania;
akt własności lokalu mieszkalnego;
umowa najmu lokalu mieszkalnego;
inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym;
oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu dla Ciebie miejsca
zamieszkania.
Polisa potwierdzająca prywatne ubezpieczenie zdrowotne (zagraniczną polisę należy dostarczyć wraz
z tłumaczeniem przysięgłym na język polski);
W przypadku pozostawania w stosunku pracy: formularz zgłoszeniowy ZUS ZUA wraz z elektronicznym
potwierdzeniem wysyłki oraz potwierdzenia opłacenia przez pracodawcę składek za ostatni okres (RCA lub
IMIR lub RMUA potwierdzone przez pracodawcę).
Dla możliwie szybkiej realizacji sprawy dokumenty powinny potwierdzać fakt posiadania ubezpieczenia
co najmniej przez okres 6 miesięcy następujących po dacie złożenia wniosku. W przypadku zgłoszenia do
ZUS – aktualny dokument.






Umowa o pracę wraz z zeznaniami PIT o wysokości osiągniętego przez Ciebie dochodu za ostatni rok
podatkowy lub inne dokumenty w celu poświadczenia źródła stabilnego i regularnego dochodu
wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu
(dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł, dla osoby w rodzinie – 528 zł miesięcznie);
Zgoda właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska lub wykonywanie zawodu, gdy
obowiązek jej uzyskania wynika z przepisów odrębnych;
Mogą okazać się przydatne umowa spółki lub akt notarialny, na podstawie, którego ustawiona została
spółka.
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4.8 ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU KSZTAŁCENIA SIĘ NA STUDIACH.
MOBILNOŚĆ STUDENTA.
Zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia na studiach stacjonarnych udziela się, gdy Twoim celem
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest kształcenie się:
Na studiach pierwszego stopnia

Na studiach drugiego stopnia

Na jednolitych studiach magisterskich

Na studiach trzeciego stopnia

Pierwsze zezwolenie na pobyt
czasowy w celu kształcenia się

wydawane jest na 15
miesięcy*

Kolejne zezwolenie

Wydawane nie dłużej niż na
3 lata

Jeśli czas trwania studiów lub
kursu przygotowawczego jest
krótszy niż rok

Wydawane jest na czas
trwania roku akademickiego
lub kursu + 3 miesiące

* w przypadku gdy studia są objęte programem unijnym lub programem wielostronnym obejmującym środki
w zakresie mobilności lub porozumieniem między przynajmniej dwiema instytucjami szkolnictwa wyższego
przewidującego mobilność wewnątrzunijną, pierwszego zezwolenia udziela się na okres 2 lat.
Jeżeli już wykonujesz pracę lub prowadzisz działalność gospodarczą w Polsce, nie możesz uzyskać
powyższego zezwolenia, chyba że ubiegasz się o kolejne zezwolenia w celu kształcenia się na studiach.
Ważne:

Jednostka

prowadząca

studia

musi

spełniać

określone

w

przepisach

kryteria.
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Niezbędne dokumenty:










Wypełniony wniosek;
Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu) + dodatkowa kopia pierwszej strony
paszportu (ze zdjęciem i danymi);
Potwierdzenie opłaty skarbowej 340 złotych;
4 aktualne fotografie biometryczne;
Zaświadczenie z uczelni. Należy dostarczyć aktualne zaświadczenie o przyjęciu na studia (gdy jeszcze się
nie rozpoczęły) lub o kontynuacji studiów (gdy nauka jest już w toku) oraz dowód uiszczenia opłaty za
naukę lub potwierdzenie z uczelni o niezaleganiu z płatnościami, jeżeli studia są płatne. Zaświadczenie
powinno zawierać następujące dane:
 data rozpoczęcia i zakończenia nauki (dzień, miesiąc, rok)
 tryb studiów
 kierunek studiów, a w przypadku szkoły doktorskiej – dyscypliny naukowe albo artystyczne
 informacja o opłatach i zaleganiu/niezaleganiu z płatnościami
 informacja, w jakim języku odbywają się studia oraz o poziomie biegłości językowej wymaganym do
ich odbycia
 informacja, czy cudzoziemiec jest objęty programem unijnym lub programem wielostronnym
obejmującym środki w zakresie mobilności lub porozumieniem między przynajmniej dwiema
instytucjami szkolnictwa wyższego przewidującym mobilność wewnątrzunijną oraz nazwę programu
lub porozumienia i nazwę oraz adres jednostek prowadzących studia, objętych tych porozumieniem
 jeżeli zaświadczenie dotyczy kontynuacji studiów – informacja dotycząca dotychczasowej realizacji
toku studiów i zaliczenia przez niego wymaganych programem studiów przedmiotów;
ubezpieczenie zdrowotne, np.:
 polisa potwierdzająca prywatne ubezpieczenie zdrowotne (obejmujące koszty hospitalizacji) na
terytorium Polski (zagraniczną polisę należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język
polski);
 umowa zawarta z NFZ oraz potwierdzenie opłacenia składki ZUS za ostatni miesiąc.
Dla możliwie szybkiej realizacji sprawy dokumenty powinny potwierdzać fakt posiadania ubezpieczenia
co najmniej przez okres 6 miesięcy następujących po dacie złożenia wniosku, w przypadku zgłoszenia do
ZUS – aktualny dokument.
dokumenty poświadczające posiadanie wystarczających środków finansowych, po odliczeniu środków
przeznaczonych na pokrycie kosztów zamieszkania2, na pokrycie kosztów utrzymania (więcej niż 701 zł na
każdy miesiąc pobytu) i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania, np.:
- czek podróżny;
- zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę
kredytową;
- zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku posiadania konta
poza granicami RP potwierdzenie salda należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski
oraz kopią karty płatniczej, która umożliwia korzystanie ze środków w Polsce);
- dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;
- zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków (w przypadku kolejnego - nie pierwszego - zezwolenia
na pobyt z uwagi na studia).
2

Nie odlicza się środków przeznaczonych na pokrycie kosztów zamieszkania w przypadku obywateli
państw, którzy mogą zostać wskazani w drodze delegacji ustawowej (art. 113b ustawy o cudzoziemcach)
w rozporządzeniu Rady Ministrów.

„Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”
31

UWAGA: dokumenty dotyczące środków finansowych powinny być nie starsze niż miesiąc licząc od daty
złożenia wniosku.
Cudzoziemiec podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium RP, musi posiadać:
Środki finansowe na pobyt w Polsce
Okres zezwolenia
15 miesięcy
Poniżej 15 miesięcy
Powyżej 15 miesięcy
Więcej niż 701 zł х
liczba miesięcy (po
odliczeniu środków na
kwota
Więcej niż 10 515 zł
Więcej niż 10 515 zł
pokrycie kosztów
zamieszkania – jeśli
dotyczy)
Środki finansowe na pokrycie kosztów powrotu do kraju
Z Europy niesąsiadujący
Kraj pochodzenia
Sąsiadujący z Polską
Pozostałe
z Polską
kwota
200 zł
500 zł
2 500 zł

Status po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach
Od momentu udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach otrzymujesz
decyzję, na podstawie której Twój pobyt i praca w Polsce uznają się za legalne, a następnie wydawana jest
karta pobytu. Dokument ten wydawany jest również przez Wojewodę Małopolskiego.
Po uzyskaniu tego zezwolenia możesz wykonywać pracę w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia
na pracę. W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem Tobie zezwolenia na pobyt czasowy,
zamieszczana jest adnotacja ,,dostęp do rynku pracy”.
UWAGA: legalne uznaje się także wykonywanie pracy przez studenta studiów stacjonarnych
przebywającego w Polsce na podstawie wizy wydanej w tym celu, bez konieczności ubiegania się o pobyt
czasowy
Mobilność studenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalna, gdy łącznie spełnione są
poniższe warunki:
1. celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca będącego studentem lub
doktorantem jest kontynuacja lub uzupełnienie studiów podjętych na terytorium innego państwa UE,
2. cudzoziemiec jest objęty programem unijnym lub programem wielostronnym obejmującym środki
w zakresie mobilności lub porozumieniem między przynajmniej dwiema instytucjami szkolnictwa
wyższego przewidującym mobilność wewnątrzunijną,
3. posiadany przez cudzoziemca dokument pobytowy lub wiza długoterminowa, wydane przez inne
państwo UE, zawiera adnotację „student”,
4. okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu kontynuacji lub uzupełnienia studiów
podjętych na terytorium innego państwa UE nie przekracza 360 dni,
5. Szef Urzędu otrzymał zawiadomienie od jednostki prowadzącej studia mającej siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej o zamiarze korzystania przez cudzoziemca z tej mobilności i nie wydał decyzji
o sprzeciwie w terminie 30 dni.
Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca będącego absolwentem polskiej uczelni, poszukującego
pracy.
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Jeżeli jesteś absolwentem polskiej uczelni i skończyłeś (-aś ) studia stacjonarne, możesz ubiegać się
o zezwolenie na pobyt czasowy w celu poszukiwania pracy. Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest
jednorazowo, bezpośrednio po zakończeniu studiów na okres 1 roku.
Wniosek trzeba złożyć osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski
do Wojewody Małopolskiego.

Niezbędne dokumenty










Wypełniony wniosek;
4 fotografie;
Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu);
Potwierdzenie opłaty skarbowej 340 zł.;
Dyplom ukończenia polskiej uczelni;
Ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela
kosztów leczenia na terytorium Polski;
Dokumenty, potwierdzające posiadanie na terytorium Polski środków do utrzymania;
Dokumenty, potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania ,np.:
- potwierdzenie zameldowania;
- akt własności lokalu;
- umowa najmu lokalu;
- inna umowa umożliwiająca władanie lokalem;
- oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem o zapewnieniu dla Ciebie miejsca zamieszkania.
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4.9 ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU ODBYWANIA NAUKI NA TERYTORIUM RP
Możesz ubiegać się o takie zezwolenie, jeżeli Twoim celem pobytu w Polsce jest odbywanie nauki, przez
okres dłuższy niż 3 miesiące, w formie innej niż studia wyższe, stacjonarne studia doktoranckie lub kurs
przygotowawczy do podjęcia nauki na studiach w języku polskim.

Warunki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu odbywania nauki:





posiadanie ubezpieczenie zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez
ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski;
posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów nauki, utrzymania i powrotu;
masz zapewnione na terytorium Polski miejsce zamieszkania.

Niezbędne dokumenty








Wypełniony wniosek;
4 fotografie;
Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu);
Potwierdzenie opłaty skarbowej 340 zł.;
Dokument potwierdzający podjęcie lub kontynuowanie nauki;
Ubezpieczenie zdrowotne np.:
polisa potwierdzająca prywatne ubezpieczenie zdrowotne (obejmujące koszty hospitalizacji) na
terytorium Polski (zagraniczną polisę należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski),
 umowa zawarta z NFZ oraz potwierdzenie opłacenia składki ZUS za ostatni miesiąc ( dla możliwe szybkiej
realizacji sprawy dokumenty powinny potwierdzać fakt posiadania ubezpieczenia co najmniej przez okres
6 miesięcy następujących po dacie złożenia wniosku, w przypadku zgłoszenia do ZUS – aktualny
dokument);
 Wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów nauki, utrzymania (co najmniej 701 zł na każdy
miesiąc pobytu) i powrotu;

 Dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania, np.:
 potwierdzenie zameldowania;
 akt własności lokalu;
 umowa najmu lokalu;
 inna umowa, umożliwiająca władanie lokalem;
 oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem o zapewnieniu dla Ciebie miejsca zamieszkania.
Dla możliwie szybkiej realizacji sprawy dokumenty powinny potwierdzać fakt posiadania miejsca
zamieszkania co najmniej przez okres 6 miesięcy od daty złożenia wniosku.
Oprócz tego, musisz pamiętać, że przy złożeniu wniosku na zezwolenie na pobyt czasowy i naukę
pobierane są odciski linii papilarnych.
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4.10 ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY W CELU POŁĄCZENIA Z RODZINĄ
Warunki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną
Przyjeżdżasz na terytorium Polski lub już znajdujesz się w celu połączenia się z rodziną i jesteś członkiem
rodziny cudzoziemca zamieszkującego w Polsce:
 na podstawie zezwolenia na pobyt stały,
 na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 w związku z nadaniem statusu uchodźcy,
 w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej,
 co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy (bezpośrednio przed
złożeniem wniosku dla członka rodziny - na podstawie zezwolenia udzielonego na okres pobytu nie krótszy
niż 1 rok),
 na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych,
 na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu prowadzenia badań naukowych, gdy
posiadasz dokument pobytowy z adnotacją ,,naukowiec'', wydany przez inne państwo członkowskie UE,
jeżeli umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego przewiduje przeprowadzenie
badań naukowych także w Polsce,
 na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym
wysokich kwalifikacji,
 na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu wykonywania pracy w ramach
przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
 na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu korzystania z mobilności
długoterminowej,
 w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
posiadasz:
 ubezpieczenie zdrowotne,
 źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie
i członków rodziny pozostających na utrzymaniu;
masz zapewnione w Polsce miejsce zamieszkania.

Kogo się uważa za członka rodziny:
Osobę pozostającą z cudzoziemcem w uznawanym przez prawo RP związku małżeńskim
Małoletnie dziecko cudzoziemca i osoby pozostającej z nim w uznawanym przez prawo RP związku
małżeńskim, w tym także dziecko przysposobione
Małoletnie dziecko cudzoziemca, w tym także dziecko przysposobione, pozostające na jego
utrzymaniu, nad którym cudzoziemiec sprawuje faktycznie władzę rodzicielską
Małoletnie dziecko osoby, o której mowa w pkt 1, w tym także dziecko przysposobione, pozostające
na jej utrzymaniu, nad którym sprawuje ona faktycznie władzę rodzicielską
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Na jaki okres się udziela zezwolenie:
na okres niezbędny do realizacji celu pobytu na terytorium Polski powyżej 3 miesięcy do 3 lat,
z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia.

Sposób składania wniosku:
Jeśli zamieszkujesz w Polsce i chcesz złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu
połączenia z rodziną, na rzecz członka rodziny, powinieneś się udać
do Urzędu i złożyć wniosek do wojewody według miejsca pobytu.

Koniecznym warunkiem jest złożenie odcisków linii papilarnych wnioskodawcy.

UWAGA: Jeżeli cudzoziemiec zamieszkuje poza granicami Polski wniosek składa cudzoziemiec
zamieszkujący w Polsce, do którego członek jego rodziny przyjeżdża. Złożenie wniosku przez członka
rodziny cudzoziemca wymaga jego pisemnej zgody lub zgody jego przedstawiciela ustawowego.
Wyrażenie takiej zgody jest równoznaczne z udzieleniem cudzoziemcowi zamieszkującemu na terytorium
Polski pełnomocnictwa do działania w imieniu członka rodziny w danym postępowaniu. Obecność wyżej
wymienionych członków rodziny będzie obowiązkowa po wydaniu decyzji, przy składaniu wniosku
o wydanie karty pobytu w celu złożenia przez nich odcisków linii papilarnych.

Niezbędne dokumenty





Wniosek wypełniony na formularzu zgodnie z pouczeniem,
Kserokopia ważnego dokumentu podróży – należy również przedłożyć do wglądu jego oryginał,
4 aktualne fotografie,
Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej (uwaga: brak potwierdzenia skutkuje zwrotem podania).

Wysokość opłat skarbowych:







zezwolenie na pobyt czasowy: 340 zł,
opłata za wydanie karty pobytu – 50 zł (dla małoletniego cudzoziemca, który nie ukończył 16 roku życia
w momencie składania wniosku, przysługuje ulga w opłacie za wydanie karty pobytu w wysokości 25 zł).
UWAGA: Dołączenie wymienionych poniżej dokumentów do wniosku w momencie jego składania może
ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy:
dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa (odpisy aktów stanu cywilnego: odpis aktu
małżeństwa, odpis aktu urodzenia);
dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego prawem tytułu pobytowego (np. karta pobytu, wiza);
dokumenty potwierdzające posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na
pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu (dla osoby w rodzinie
– w wysokości co najmniej 528 zł miesięcznie), np. zeznania PIT o wysokości osiągniętego dochodu za
ostatni rok podatkowy składającego wniosek lub członka rodziny za ostatni rok lub stosowne
zaświadczenie z ZUS;
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Uwaga: Koszty utrzymania cudzoziemca może pokrywać również członek rodziny obowiązany do jego
utrzymania, który zamieszkuje na terytorium Polski.


dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania, np.:
- potwierdzenie zameldowania,
- akt własności lokalu mieszkalnego,
- umowa najmu lokalu mieszkalnego,
- inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym,
- oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi
miejsca zamieszkania
dla możliwie szybkiej realizacji sprawy dokumenty powinny potwierdzać fakt posiadania miejsca
zamieszkania co najmniej przez okres 6 miesięcy od daty złożenia wniosku.
 aktualne ubezpieczenie zdrowotne na terytorium Polski, np.:
 polisa potwierdzająca prywatne ubezpieczenie zdrowotne (zagraniczną polisę należy dostarczyć wraz
z tłumaczeniem przysięgłym na język polski),
 w przypadku pozostawania w stosunku pracy: formularz zgłoszeniowy ZUS ZUA wraz z elektronicznym
potwierdzeniem wysyłki oraz potwierdzenie opłacenia przez pracodawcą składek za ostatni okres (RCA lub
IMIR lub RMUA potwierdzone przez pracodawcę)
Dla możliwie szybkiej realizacji sprawy dokumenty powinny potwierdzać fakt posiadania ubezpieczenia co
najmniej przez okres 6 miesięcy następujących po dacie złożenia wniosku. W przypadku zgłoszenia do ZUS
– aktualny dokument.

Status po uzyskaniu zezwolenia:
Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie, wydawana jest decyzja a następnie karta pobytu. Dokument
ten należy odebrać osobiście. Zezwolenie to uprawnia do wykonywania pracy bez konieczności posiadania
dodatkowego dokumentu w postaci zezwolenia na pracę. W karcie pobytu zamieszczana jest adnotacja
,,dostęp do rynku pracy”.

4.11 ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY DLA DZI ECKA CUDZOZIEMCA URODZONEGO
W OKRESIE WAŻNOŚCI POSIADANEJ WIZY LUB ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY

Udziela się jeżeli dziecko się urodziło w okresie ważności wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt
czasowy i są spełnione wymogi:





posiadania:
- ubezpieczenia zdrowotnego,
- źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie
i członków rodziny pozostających na utrzymaniu;
zapewnionego na terytorium Polski miejsca zamieszkania.
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Na jaki okres udziela się zezwolenie:
na okres niezbędny do realizacji celu pobytu na terytorium Polski powyżej 3 miesięcy do 3 lat,
z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia.

Sposób składania wniosku:
W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt
czasowy składają
rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno
z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów

do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu.
Niezbędne dokumenty






wniosek wypełniony na formularzu zgodnie z pouczeniem,
kserokopia ważnego dokumentu podróży – należy również przedłożyć do wglądu jego oryginał,
4 aktualne fotografie,
gdy starasz się o zezwolenie po raz pierwszy – akt urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym,
potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej (brak potwierdzenia skutkuje zwrotem podania).

Wysokość opłat skarbowych:









zezwolenie na pobyt czasowy: 340 zł,
opłata za wydanie karty pobytu – 50 zł (dla małoletniego cudzoziemca, który nie ukończył 16 roku życia
w momencie składania wniosku, przysługuje ulga w opłacie za wydanie karty pobytu w wysokości 25 zł).

UWAGA: Dołączenie wymienionych poniżej dokumentów do wniosku w momencie jego składania może
ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy:
akt urodzenia dziecka;
dokumenty potwierdzające posiadanie, przez rodzica dziecka, wymaganego prawem zezwolenia na pobyt
czasowy lub wizy;
dokumenty potwierdzające posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na
pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu (dla osoby w rodzinie
– w wysokości co najmniej 528 zł miesięcznie), np. zeznania PIT o wysokości osiągniętego dochodu
cudzoziemca za ostatni rok podatkowy składającego wniosek lub członka rodziny za ostatni rok lub
stosowne zaświadczenie z ZUS;
dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania, np.:
- potwierdzenie zameldowania,
- akt własności lokalu mieszkalnego,
- umowa najmu lokalu mieszkalnego,
- inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym,
- oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi
miejsca zamieszkania
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dla możliwie szybkiej realizacji sprawy dokumenty powinny potwierdzać fakt posiadania miejsca
zamieszkania co najmniej przez okres 6 miesięcy od daty złożenia wniosku.
 aktualne ubezpieczenie zdrowotne na terytorium Polski, np.:
 polisa potwierdzająca prywatne ubezpieczenie zdrowotne (zagraniczną polisę należy dostarczyć wraz
z tłumaczeniem przysięgłym na język polski),
 w przypadku pozostawania w stosunku pracy: formularz zgłoszeniowy ZUS ZUA wraz z elektronicznym
potwierdzeniem wysyłki oraz potwierdzenie opłacenia przez pracodawcą składek za ostatni okres (RCA lub
IMIR lub RMUA potwierdzone przez pracodawcę).
Dla możliwie szybkiej realizacji sprawy dokumenty powinny potwierdzać fakt posiadania ubezpieczenia co
najmniej przez okres 6 miesięcy następujących po dacie złożenia wniosku. W przypadku zgłoszenia do ZUS
– aktualny dokument.

Status po uzyskaniu zezwolenia:
Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie, wydawana jest decyzja, a następnie karta pobytu.

4.12

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY DLA OFIAR HANDLU LUDŹMI

Warunki wydania zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemca będącego ofiarą handlu ludźmi:

przebywa na
terytorium Polski

podjął współpracę z
organem właściwym
do prowadzenia
postępowania w
sprawie o
przestępstwo

zerwał kontakty z
osobami
podejrzanymi o
popełnienie
przestępstwa

Handlem ludźmi jest:








werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby
z zastosowaniem:
przemocy lub groźby bezprawnej,
uprowadzenia,
podstępu,
wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego
działania,
nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,
udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę
lub nadzór nad inną osobą - w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji,
pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze
przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność
człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy.
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Sposób składania wniosku:

wniosek musisz
złożyć osobiście

masz obowiązek
złożenia
odcisków linii
papilarnych

musisz udać się
do wojewody
według miejsca
pobytu

Niezbędne dokumenty





Wniosek wypełniony na formularzu zgodnie z pouczeniem,
Kserokopia ważnego dokumentu podróży – należy również przedłożyć do wglądu jego oryginał,
4 aktualne fotografie,
Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej (uwaga: brak potwierdzenia skutkuje zwrotem podania).

Wysokość opłat skarbowych:





zezwolenie na pobyt czasowy: zezwolenie zwolnione z opłat skarbowych,
opłata za wydanie karty pobytu – 50 zł (dla małoletniego cudzoziemca, który nie ukończył 16 roku życia
w momencie składania wniosku, przysługuje ulga w opłacie za wydanie karty pobytu w wysokości 25 zł).
UWAGA: Dołączenie wymienionych poniżej dokumentów do wniosku w momencie jego składania może
ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy:
dokumenty potwierdzające podjęcie współpracy z organem właściwym do prowadzenia postępowania
w sprawie o przestępstwo handlu ludźmi.

Status po uzyskaniu zezwolenia:
Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie, wydawana jest decyzja a następnie karta pobytu. Zezwolenie
to uprawnia do wykonywania pracy bez konieczności posiadania dodatkowego dokumentu w postaci
zezwolenia na pracę. W karcie pobytu zamieszczana jest adnotacja ,,dostęp do rynku pracy”.
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5 ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY
Zezwolenie na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi, na jego wniosek, jeżeli:
1. jest dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt
rezydenta długoterminowego UE, pozostającym pod jego władzą rodzicielską,
a) urodzonym po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt
rezydenta długoterminowego UE lub
b) urodzonym w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego temu cudzoziemcowi lub
w okresie pobytu tego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt
ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany albo w związku z nadaniem mu statusu
uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej,
2. jest dzieckiem obywatela polskiego pozostającym pod jego władzą rodzicielską,
3. jest osobą o polskim pochodzeniu i zamierza osiedlić się w Polsce na stałe,
4. pozostaje w uznawanym przez prawo polskie związku małżeńskim z obywatelem polskim i pozostawał
w tym związku małżeńskim przez co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożył wniosek o udzielenie
mu zezwolenia na pobyt stały, i bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywał nieprzerwanie
w Polsce przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego
w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z tym obywatelem polskim lub w związku
z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
5. jest ofiarą handlu ludźmi i:
a) przebywał w Polsce bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały
przez okres nie krótszy niż 1 rok na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi,
b) współpracował z organami ścigania w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo handlu ludźmi
c) ma uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia;
6. bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał
nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż:
a) 5 lat w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy, udzieleniem ochrony uzupełniającej lub na podstawie
zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub
b) 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany lub
c) 4 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udzielonego ze względu na cel, o którym mowa
w art. 114 ust. 1a, i posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów
utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
7. udzielono mu w Polsce azylu,
8. posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się w Polsce na stałe.

Zezwolenia na pobyt stały udziela się na czas nieoznaczony.
Zezwolenia na pobyt stały udziela wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca
w drodze decyzji.
Składanie wniosku – informacje ogólne
Wniosek składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu w Polsce.
W przypadku osoby małoletniej wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały składają rodzice lub
ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd
opiekunów. Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały osobie, która do dnia złożenia
wniosku nie ukończyła 6 roku życia, nie jest wymagana jej obecność.
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Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały składany jest na formularzu wraz z wymaganymi
załącznikami. Składając wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, przedstawiasz ważny dokument
podróży (np. paszport) oraz dołączasz do wniosku:




4 aktualne fotografie biometryczne,
kserokopię ważnego dokumentu podróży,
dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
W trakcie składania wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, w celu wydania karty pobytu,
zobowiązany jesteś złożyć odcisk linii papilarnych. Odmowa złożenia odcisków linii papilarnych skutkuje
odmową wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały.
Jeżeli złożyłeś wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały w wymaganym terminie i wniosek ten nie
zawiera braków formalnych lub braki zostały uzupełnione w terminie:




wojewoda umieszcza w dokumencie podróży odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku
o udzielenie zezwolenia na pobyt stały;
Twój pobyt w Polsce uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie
udzielenia zezwolenia na pobyt stały stanie się ostateczna.
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na pobyt stały wynosi 640 zł. Opłata za kartę pobytu wynosi 50 zł.

5.1 ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY DLA CUDZOZIEMC A BĘDĄCEGO MAŁOLETNIM
DZIECKIEM CUDZOZIEMC A PRZEBYWAJĄCEGO W POLSCE NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA
NA POBYT STAŁY LUB ZEZWOLENIA NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE
Warunki wydania zezwolenia na pobyt stały dla cudzoziemca będącego małoletnim dzieckiem
cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia
na pobyt rezydenta długoterminowego UE
Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi będącemu dzieckiem cudzoziemca, któremu
udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
pozostającym pod jego władzą rodzicielską, jeżeli:
urodził się po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt
rezydenta długoterminowego UE

lub
urodził się w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego temu cudzoziemcowi lub
w okresie pobytu tego cudzoziemca w Polsce na podstawie zgody na pobyt ze względów
humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany albo w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy
lub udzieleniem ochrony uzupełniającej

Sposób składania wniosku i niezbędne dokumenty:
Wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca składają do wojewody rodzice lub ustanowieni przez sąd
opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.
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Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały cudzoziemcowi będącemu osobą
małoletnią, która nie ukończyła 6. roku życia, nie jest wymagana jego obecność.
Niezbędne dokumenty














Wniosek wypełniony na formularzu zgodnie z pouczeniem,
Kserokopia ważnego dokumentu podróży – należy również przedłożyć do wglądu jego oryginał,
4 aktualne fotografie biometryczne,
Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej. Brak potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej skutkuje
zwrotem podania.
Wysokość opłat skarbowych:
zezwolenie na pobyt stały: 640 zł,
opłata za wydanie karty pobytu: 50 zł (dla małoletniego cudzoziemca, który nie ukończył 16 roku życia
w momencie składania wniosku, przysługuje ulga w opłacie za wydanie karty pobytu w wysokości 25 zł).
UWAGA: Dołączenie wymienionych poniżej dokumentów do wniosku w momencie jego składania może
ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy:
odpis aktu urodzenia dziecka;
dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca, pod którego władzą rodzicielską znajduje się
małoletni cudzoziemiec, wymaganego prawem zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta
długoterminowego UE;
dokumenty potwierdzające sprawowanie władzy rodzicielskiej.

Status po uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały dla cudzoziemca będącego małoletnim
dzieckiem cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały
lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE:
Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt stały wydawana jest decyzja, a następnie karta pobytu
przez wojewodę, który udzielił tego zezwolenia. Pierwsza karta pobytu wydawana jest na okres 10 lat
od dnia jej wydania. Po tym okresie należy złożyć wniosek o wymianę dokumentu na nowy.
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5.2 ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY DLA DZIECKA OBYWATELA POLSKIEG O BĘDĄCEGO
POD JEGO WŁADZĄ RODZ ICIELSKĄ
Warunki wydania zezwolenia na pobyt stały dla dziecka obywatela polskiego będącego pod jego
władzą rodzicielską
Zezwolenia na pobyt stały udziela się dziecku obywatela polskiego będącego pod jego władzą rodzicielską,
na czas nieoznaczony.
Sposób składania wniosku i niezbędne dokumenty:
Wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca składają do wojewody rodzice lub ustanowieni przez sąd
opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.
Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały cudzoziemcowi będącemu osobą
małoletnią, która nie ukończyła 6. roku życia, nie jest wymagana jego obecność.

Niezbędne dokumenty











Wniosek wypełniony na formularzu zgodnie z pouczeniem,
Kserokopia ważnego dokumentu podróży – należy również przedłożyć do wglądu jego oryginał,
4 aktualne fotografie biometryczne,
Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej. Brak potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej skutkuje
zwrotem podania.
Wysokość opłat skarbowych:
zezwolenie na pobyt stały: 640 zł
opłata za wydanie karty pobytu: 50 zł (dla małoletniego cudzoziemca, który nie ukończył 16 roku życia
w momencie składania wniosku, przysługuje ulga w opłacie za wydanie karty pobytu w wysokości 25 zł).
UWAGA: Dołączenie wymienionych poniżej dokumentów do wniosku w momencie jego składania może
ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy:
odpis aktu urodzenia dziecka;
dokumenty potwierdzające sprawowanie władzy rodzicielskiej.

Status po uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały dla cudzoziemca będącego małoletnim
dzieckiem obywatela polskiego będącym pod jego władzą rodzicielską:
Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt stały wydawana jest decyzja, a następnie karta pobytu
przez wojewodę, który udzielił tego zezwolenia. Pierwsza karta pobytu wydawana jest na okres 10 lat
od dnia jej wydania. Po tym okresie należy złożyć wniosek o wymianę dokumentu na nowy.
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5.3 ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY DLA CUDZOZIEMC A O POLSKIM POCHODZENIU
ZAMIERZAJĄCEGO OSIEDLIĆ SIĘ NA TERYTORIUM RP NA STAŁE
Warunki wydania zezwolenia na pobyt stały dla cudzoziemca o polskim pochodzeniu zamierzającego
osiedlić się na terytorium RP na stałe
Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi, jeśli jest osobą o polskim pochodzeniu i zamierza
osiedlić się na terytorium RP na stałe.




Do ustalenia polskiego pochodzenia osoby stosuje się przepisy art. 5 ust. 1 oraz odpowiednio przepisy art.
6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 609), tj. za osobę polskiego
pochodzenia uznaje się osobę deklarującą narodowość polską i spełniającą łącznie następujące warunki:
co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej;
wykaże ona swój związek z polskością (m. in. posiada dowody w postaci dokumentów)
Sposób składania wniosku:
Wniosek składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu w Polsce, do
wojewody właściwego ze względu na Twoje miejsce pobytu. Wniosek w imieniu małoletniego
cudzoziemca składają do wojewody rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców
lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.
Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały cudzoziemcowi będącemu osobą
małoletnią, która nie ukończyła 6. roku życia, nie jest wymagana jego obecność.

Niezbędne dokumenty








Wniosek wypełniony na formularzu zgodnie z pouczeniem,
Kserokopia ważnego dokumentu podróży – należy również przedłożyć do wglądu jego oryginał,
4 aktualne fotografie biometryczne,
Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej. Brak potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej skutkuje
zwrotem podania.
Wysokość opłat skarbowych:
zezwolenie na pobyt stały: 640 zł
opłata za wydanie karty pobytu: 50 zł (dla małoletniego cudzoziemca, który nie ukończył 16 roku życia
w momencie składania wniosku, przysługuje ulga w opłacie za wydanie karty pobytu w wysokości 25 zł).

Małoletniemu cudzoziemcowi, który do dnia złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
nie ukończył 16 roku życia przysługuje ulga w opłacie za wydanie karty pobytu w wysokości 25 zł.





UWAGA: Dołączenie wymienionych poniżej dokumentów do wniosku w momencie jego składania może
ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy:
dokumenty potwierdzające posiadanie przez co najmniej jednego z rodziców lub dziadków albo dwoje
pradziadków cudzoziemca narodowości polskiej;
dokumenty wskazujące na związek z polskością,
dokumenty potwierdzające zamiar pozostania w Polsce na stałe.
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Status po uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały dla cudzoziemca o polskim pochodzeniu
zamierzającego osiedlić się na terytorium RP:
Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt stały wydawana jest decyzja, a następnie karta pobytu
przez wojewodę, który udzielił tego zezwolenia. Pierwsza karta pobytu wydawana jest na okres 10 lat
od dnia jej wydania. Po tym okresie należy złożyć wniosek o wymianę dokumentu na nowy.
Zezwolenie to uprawnia do wykonywania pracy bez konieczności posiadania dodatkowego dokumentu,
uprawniającego cudzoziemca do wykonywania pracy w postaci zezwolenia na pracę. W karcie pobytu,
wydanej w związku z udzieleniem cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały, zamieszczana jest adnotacja
,,dostęp do rynku pracy”.
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5.4 ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY – DLA POSIADACZA WAŻNEJ KARTY POLAKA
Warunki wydania zezwolenia na pobyt stały dla posiadacza ważnej Karty Polaka
Jeśli posiadasz ważną Kartę Polaka i zamierzasz osiedlić się w Polsce na stałe, możesz złożyć wniosek
o zezwolenia na pobyt stały dla posiadacza ważnej Karty Polaka.
Zezwolenie na pobyt stały udzielane jest na czas nieoznaczony.
Wniosek składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu w Polsce do
wojewody właściwego ze względu na miejsce Twojego pobytu.
Przy składaniu wniosku masz obowiązek złożyć odciski linii papilarnych.
W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały
składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych
przez sąd opiekunów.
Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały cudzoziemcowi będącemu osobą
małoletnią, która nie ukończyła 6. rok życia, nie jest wymagana jego obecność.
Opłaty związane z udzieleniem zezwolenia:
Opłata skarbowa: brak
Opłata za wydanie karty pobytu: 50 zł (dla małoletniego cudzoziemca, który nie ukończył 16 roku życia
w momencie składania wniosku, przysługuje ulga w opłacie za wydanie karty pobytu w wysokości 25 zł).
Niezbędne dokumenty




Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały;
4 aktualne fotografie biometryczne;
Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu).




UWAGA: Dołączenie wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć
ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.
kserokopia ważnej Karty Polaka (oryginał do wglądu);
dokumenty potwierdzające zamiar pozostania w Polsce na stałe.
WAŻNE: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów
w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia dodatkowych
dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.

Status pobytowy po złożeniu wniosku
Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały został złożony w trakcie legalnego pobytu
cudzoziemca i wniosek ten nie zawierał braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione
w terminie, wojewoda zamieszcza w Twoim dokumencie podróży odcisk stempla, który potwierdza
złożenie wniosku. Twój pobyt w Polsce uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym
decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały stanie się ostateczna.

„Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji”
47

UWAGA: Umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia Cię do podróżowania po terytorium
innych państw obszaru Schengen, natomiast możesz wyjechać do kraju pochodzenia, jednak aby powrócić
do Polski powinieneś uzyskać wizę, jeśli pochodzisz z państwa objętego obowiązkiem wizowym.
Jeśli uzyskałeś zezwolenie na pobyt stały na terytorium Polski, wydawana jest karta pobytu. Dokument ten
odbiera się osobiście. W przypadku gdy karta pobytu została wydana cudzoziemcowi, który nie ukończył
13. roku życia, kartę odbiera jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.
Pierwsza karta pobytu wydawana jest z urzędu przez wojewodę, który udzielił cudzoziemcowi zezwolenia
na pobyt stały na okres 10 lat od dnia jej wydania. Przed upływem okresu ważności należy uzyskać kolejną
kartę pobytu.
Cudzoziemiec, który posiada zezwolenie na pobyt stały uprawniony jest do wykonywania pracy na
terytorium Polski bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę. W karcie pobytu, wydanej w związku
z udzieleniem cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały zamieszczana jest adnotacja ,,dostęp do rynku
pracy”.

5.5 ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY DLA CUDZOZ IEMCA BĘDĄCEGO MAŁŻONKIEM
OBYWATELA POLSKIEGO
Warunki wydania zezwolenia na pobyt stały dla cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela
polskiego
Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi będącemu małżonkiem obywatela polskiego, gdy
spełnia łącznie warunki:
pozostaje w uznawanym przez prawo RP związku małżeńskim z obywatelem polskim przez
co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia
na pobyt stały dla cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego

bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium RP przez okres
nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z
pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim lub w związku z uzyskaniem statusu
uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych

WAŻNE: Pobyt cudzoziemca w Polsce stanowiący podstawę do udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały
uznaje się za nieprzerwany, jeżeli żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy
nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy w okresach stanowiących podstawę do udzielenia mu zezwolenia
na pobyt stały, chyba że przerwa była spowodowana:
- wykonywaniem przez cudzoziemca obowiązków zawodowych lub świadczeniem przez niego pracy poza
terytorium RP na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium
RP, lub
- towarzyszeniem cudzoziemcowi, o którym mowa w pkt 1, przez jego małżonka lub małoletnie dziecko,
lub
- szczególną sytuacją osobistą wymagającą obecności cudzoziemca poza terytorium RP i trwała nie dłużej
niż 6 miesięcy, lub
- wyjazdem poza terytorium RP w celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w zajęciach, przewidzianych
w toku studiów w polskiej uczelni.
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Sposób składania wniosku i niezbędne dokumenty:
Wniosek składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu w Polsce, do
wojewody właściwego ze względu na jego miejsce pobytu.
Niezbędne dokumenty








Wniosek wypełniony na formularzu zgodnie z pouczeniem,
Kserokopia ważnego dokumentu podróży – należy również przedłożyć do wglądu jego oryginał,
4 aktualne fotografie biometryczne ,
Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej. Brak potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej skutkuje
zwrotem podania.
Wysokość opłat skarbowych:
zezwolenie na pobyt stały: 640 zł,
opłata za wydanie karty pobytu: 50 zł.
UWAGA: Dołączenie wymienionych poniżej dokumentów do wniosku w momencie jego składania może
ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy:
1. aktualny odpis aktu małżeństwa

2. kopia dowodu osobistego małżonka (oryginał do wglądu)

3. dokumenty potwierdzające, że pobyt na terytorium Polski był nieprzerwany lub dokumenty
stwierdzające przyczyny wystąpienia przerw w pobycie.

Status po uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały dla cudzoziemca będącego małżonkiem
obywatela polskiego:
Jeśli uzyskałeś zezwolenie na pobyt stały, wydawana jest decyzja, a następnie karta pobytu przez
wojewodę, który udzielił tego zezwolenia. Pierwsza karta pobytu wydawana jest na okres 10 lat od dnia
jej wydania. Po tym okresie należy złożyć wniosek o wymianę dokumentu na nowy.
Zezwolenie to uprawnia do wykonywania pracy bez konieczności posiadania dodatkowego dokumentu,
uprawniającego cudzoziemca do wykonywania pracy w postaci zezwolenia na pracę. W karcie pobytu
zamieszczana jest adnotacja ,,dostęp do rynku pracy”.
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5.6 ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY DLA CUDZOZIEMCA BĘDĄCEGO OFIARĄ HANDLU
LUDŹMI
Warunki wydania zezwolenia na pobyt stały dla cudzoziemca będącego ofiarą handlu ludźmi
Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi będącemu ofiarą handlu ludźmi, który:
przebywał na terytorium RP bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na
pobyt stały przez okres nie krótszy niż 1 rok na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar
handlu ludźmi

ma uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia

podjął współpracę z organami ścigania w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo handlu
ludźmi

Sposób składania wniosku i niezbędne dokumenty:
Wniosek składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu w Polsce, do
wojewody właściwego ze względu na miejsce Twojego pobytu.
Wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca składają do wojewody rodzice lub ustanowieni przez sąd
opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.
Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały cudzoziemcowi będącemu osobą
małoletnią, która nie ukończyła 6. roku życia, nie jest wymagana jego obecność.

Niezbędne dokumenty








Wniosek wypełniony na formularzu zgodnie z pouczeniem,
Kserokopia ważnego dokumentu podróży – należy również przedłożyć do wglądu jego oryginał,
4 aktualne fotografie biometryczne,
Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej. Brak potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej skutkuje
zwrotem podania.
Wysokość opłat skarbowych:
zezwolenie na pobyt stały: 640 zł
wydanie karty pobytu: 50 zł (dla małoletniego cudzoziemca, który nie ukończył 16 roku życia w momencie
składania wniosku, przysługuje ulga w opłacie za wydanie karty pobytu w wysokości 25 zł).
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UWAGA: Dołączenie wymienionych poniżej dokumentów do wniosku w momencie jego składania może
skrócić czas załatwienia sprawy:

dokumenty potwierdzające przebywanie na terytorium RP, bezpośrednio przed złożeniem wniosku
o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały, przez okres co najmniej 1 roku na podstawie zezwolenia
na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi
dokumenty potwierdzające współpracę z organami ścigania w postępowaniu karnym w sprawie
o przestępstwo handlu ludźmi

dowody potwierdzające obawy cudzoziemca przed powrotem do kraju pochodzenia

Status po uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały dla cudzoziemca będącego ofiarą handlu
ludźmi:
Jeśli uzyskałeś zezwolenie na pobyt stały wydawana jest decyzja, a następnie karta pobytu przez
wojewodę, który udzielił tego zezwolenia. Pierwsza karta pobytu wydawana jest na okres 10 lat od dnia
jej wydania. Po tym okresie należy złożyć wniosek o wymianę dokumentu na nowy.
Zezwolenie to uprawnia do wykonywania pracy bez konieczności posiadania dodatkowego dokumentu
uprawniającego do wykonywania pracy w postaci zezwolenia na pracę. W karcie pobytu, wydanej w
związku z udzieleniem cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały, zamieszczana jest adnotacja ,,dostęp
do rynku pracy”.

5.7 POZOSTAŁE PRZESŁANKI DO UDZIELENIA CUDZOZ IEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT
STAŁY

Zezwolenie dla cudzoziemca na pobyt stały może zostać wydane również dla cudzoziemca, który:

Bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia
na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium RP przez
okres nie krótszy niż:

5 lat w związku z nadaniem mu statusu
uchodźcy, udzieleniem ochrony
uzupełniającej lub na podstawie zgody
na pobyt ze względów humanitarnych

udzielono mu na
terytorium RP azylu

10 lat na
podstawie zgody na
pobyt tolerowany
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6 ZEZWOLENIE NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE

Warunki wydania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE otrzymujesz na czas nieoznaczony, na Twój
wniosek, jeżeli przebywasz w Polsce legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed
złożeniem wniosku i spełniasz łącznie następujące warunki:
posiadasz źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów
utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na Twoim utrzymaniu

posiadasz ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów
leczenia w Polsce
posiadasz potwierdzoną znajomość języka polskiego, z wyjątkiem małoletniego cudzoziemca, który
do dnia złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE nie
ukończył 16 roku życia

Uwaga: Pobyt cudzoziemca w Polsce uznaje się za nieprzerwany, jeżeli żadna z przerw w nim:
nie była dłuższa niż 6 miesięcy, a wszystkie przerwy łącznie nie przekroczyły 10 miesięcy, w 5-letnim
okresie stanowiącym podstawę do udzielenia mu zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego UE – w przypadku pobytu cudzoziemca na terytorium RP

nie była dłuższa niż 12 miesięcy, a wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 18 miesięcy
w okresie legalnego pobytu na terytorium UE w trakcie 5-letniego okresu stanowiącego podstawę
do udzielenia mu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE – w przypadku pobytu na
terytorium innego państwa członkowskiego UE cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt
czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

WAŻNE: chyba że przerwa była spowodowana:
 wykonywaniem przez cudzoziemca obowiązków zawodowych lub świadczeniem przez
niego pracy poza terytorium RP na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego
siedziba znajduje się na terytorium RP, lub
 towarzyszeniem cudzoziemcowi, o którym mowa powyżej w pkt 1, przez jego małżonka
lub małoletnie dziecko, lub
 szczególną sytuacją osobistą wymagającą obecności cudzoziemca poza terytorium RP i
trwającą dłużej niż 6 miesięcy, lub
 wyjazdem poza terytorium RP w celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w zajęciach,
przewidzianych w toku studiów w polskiej uczelni.

WAŻNE: Wyjątki związane z wydaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE:
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możesz starać się o zezwolenie w ciągu 2 lat pobytu na terytorium RP bezpośrednio przed
złożeniem wniosku: w przypadku gdy przebywałeś legalnie i nieprzerwanie na terytorium UE co
najmniej przez 5 lat na podstawie wydanego przez państwo członkowskie UE dokumentu
pobytowego z adnotacją „Niebieska Karta UE”, w tym na terytorium RP - co najmniej przez 2 lata
bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego UE na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w
zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

jeśli przebywasz w Polsce w celu odbycia studiów (albo nauki) nie możesz ubiegać się o udzielenie
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Do 5-letniego okresu pobytu zalicza się
połowę okresu pobytu na podstawie wizy wydanej w celu odbycia studiów lub na podstawie
zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach

jeśli posiadasz status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, zalicza się połowę okresu pobytu
na terytorium RP w toku postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej lub cały
okres pobytu na terytorium RP w toku postępowania w sprawie udzielenia ochrony
międzynarodowej, jeżeli przekroczył on 18 miesięcy

UWAGA: Do 5 – letniego okresu pobytu na terytorium RP, niezbędnego do uzyskania zezwolenia na pobyt
rezydenta długoterminowego UE, nie zalicza się pobytu cudzoziemca:













będącego pracownikiem delegowanym przez usługodawcę w celu transgranicznego świadczenia usług lub
będącego usługodawcę świadczącym usługi transgraniczne;
przebywającego na terytorium RP na podstawie wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na
terytorium RP i pobytu na terytorium RP wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi
na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
w okresie jego nauki na terytorium RP;
który został zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony
w decyzji w tej sprawie (także w przypadku przedłużenia tego terminu);
który jest obowiązany opuścić terytorium RP w przypadkach:
- odmowy przedłużenia mu wizy Schengen lub wizy krajowej, odmowy udzielenia mu zezwolenia na pobyt
czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, decyzji
o umorzeniu postępowania w tych sprawach lub decyzji o cofnięciu mu zezwolenia na pobyt czasowy,
zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
- odmowy nadania mu statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej, uznania wniosku
o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny, umorzenia postępowania w sprawie udzielenia
mu ochrony międzynarodowej lub decyzji o pozbawieniu go statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
- cofnięcia mu zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
będącego członkiem misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa obcego lub inną osobą
zrównaną z nimi na podstawie ustaw, umów międzynarodowych lub powszechnie ustalonych zwyczajów;
na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz
przedsiębiorstwa;
na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej;
na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego
pobytu;
w toku postępowania w sprawie udzielenie mu ochrony międzynarodowej, w przypadku gdy postępowanie
to zakończyło się odmową nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej;
na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego.
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Regularny dochód wystarczający na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających
na Twoim utrzymaniu oznacza, że wysokość miesięcznego dochodu powinna być wyższa niż wysokość
dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Znajomość języka polskiego potwierdza się poprzez przedłożenie dokumentów takich jak:
urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego, tj. certyfikat znajomości języka polskiego,
wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako
„Obcego", na poziomie biegłości językowej co najmniej B1.

świadectwo ukończenia w RP szkoły: podstawowej, ponadpodstawowej lub artystycznej lub uczelni
prowadzącej studia wyższe z wykładowym językiem polskim

świadectwo ukończenia szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim za granicą
odpowiadającej szkole: podstawowej, ponadpodstawowej lub artystycznej lub uczelni prowadzącej
studia wyższe

Sposób składania wniosku i niezbędne dokumenty:
Wniosek składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu w Polsce do
wojewody właściwego ze względu na miejsce Twojego pobytu.
Wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca składają do wojewody rodzice lub ustanowieni przez sąd
opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.
Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały cudzoziemcowi będącemu osobą
małoletnią, która nie ukończyła 6. rok życia, nie jest wymagana jego obecność.
Niezbędne dokumenty










Wniosek wypełniony na formularzu zgodnie z pouczeniem,
Kserokopia ważnego dokumentu podróży – należy również przedłożyć do wglądu jego oryginał,
4 aktualne fotografie biometryczne,
Tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, w którym cudzoziemiec będzie przebywał, np. akt
własności lub umowa najmu lokalu (za tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, w którym
cudzoziemiec przebywa lub zamierza przebywać, nie uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że
użyczającym jest jego zstępny, wstępny, lub małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca)
Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej. Brak potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej skutkuje
zwrotem podania.

Wysokość opłat skarbowych:
zezwolenie na pobyt stały: 640 zł
wydanie karty pobytu: 50 zł (dla małoletniego cudzoziemca, który nie ukończył 16 roku życia w momencie
składania wniosku, przysługuje ulga w opłacie za wydanie karty pobytu w wysokości 25 zł).
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UWAGA: Dołączenie wymienionych poniżej dokumentów do wniosku w momencie jego składania może
skrócić czas załatwienia sprawy:
1. dokumenty potwierdzające 5-letni okres legalnego pobytu, który może być podstawą do wydania
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
2. dokumenty potwierdzające, iż pobyt na terenie RP był nieprzerwany oraz dokumenty
stwierdzające przyczyny wystąpienia przerw w pobycie
3.dokumenty potwierdzające posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu wymaganego do
uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

4. aktualne ubezpieczenie zdrowotne w Polsce (np. polisa, druk ZUS ZUA)

Status po uzyskaniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
Jeśli uzyskałeś zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE na terytorium RP, wydawana jest
decyzja, a następnie karta pobytu przez wojewodę, który udzielił tego zezwolenia. Pierwsza karta pobytu
wydawana jest na okres 5 lat od dnia jej wydania. Po tym czasie należy złożyć wniosek o wymianę
dokumentu.
Zezwolenie to uprawnia do wykonywania pracy bez konieczności posiadania dodatkowego dokumentu
uprawniającego do wykonywania pracy w postaci zezwolenia na pracę. W karcie pobytu, wydanej
w związku z udzieleniem cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
zamieszczana jest adnotacja ,,dostęp do rynku pracy”.
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7 PRZYDATNE ADRESY
Instytucje publiczne
Nazwa i adres instytucji
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
ul. Przy Rondzie 6
31-547 Kraków
tel. 12 39 21 854
fax 12 422 30 19
e-mail: wo@malopolska.uw.gov.pl
Delegatura urzędu w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 52
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 540 22 00, 18 540 24 99
Oddział do Spraw Integracji Cudzoziemców
Wydział Polityki Społecznej
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
PUNKT INFORMACYJNO-DORADCZY
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
tel. 12 39 21 588
ePUAP (adres skrytki): /ag9300lhke/skrytka
e-mail: wp@malopolska.uw.gov.pl
Delegatura urzędu w Nowym Sączu
PUNKT INFORMACYJNO-DORADCZY
ul. Jagiellońska 52
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 540 22 00, 18 540 24 99
Urząd Miasta Krakowa
Pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-001 Kraków
tel. 12 616 12 00, 12 616 12 07
Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 443 53 08
e-mail: urzad@nowysacz.pl
Urząd Miasta Tarnowa
ul. Mickiewicza 2, 33-100 Tarnów
tel. 14 688 24 00
e-mail: umt@umt.tarnow.pl
Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
ul. Wąwozowa 34

Załatwisz tu między innymi sprawy związane z:





legalizacją pobytu cudzoziemców,
zezwoleniem na pracę,
rejestracją zaproszeń cudzoziemców.



poradnictwem w zakresie administracyjnoprawnym i kulturowym,
zapisami na bezpłatne kursy języka polskiego,
zapisami na kursy adaptacyjne.










meldunkiem stałym,
meldunkiem czasowym,
rejestracją samochodu,
potwierdzeniem rejestracji działalności
gospodarczej w CEIDG,
rekrutacją do przedszkoli i szkół
podstawowych.



Adres głównej siedziby Urzędu Miasta Krakowa, poszczególne sprawy można załatwić w odpowiednich Biurach i Wydziałach
UMK.


Adres głównej siedziby Urzędu Miasta Nowego Sącza, poszczególne sprawy można załatwić w odpowiednich Biurach
i Wydziałach UMNS.


Adres głównej siedziby Urzędu Miasta Tarnowa, poszczególne sprawy można załatwić w odpowiednich Biurach i Wydziałach
UMT.
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31-752 Kraków
tel. 12 68 68 000
e-mail: grodzki@gupkrakow.pl
Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
ul. Mazowiecka 21
30-019 Kraków
tel. 12 299 74 25
email: krkrpow@uppk.pl
Sądecki Urząd Pracy
ul. Węgierska 146
33-300 Nowy Sącz
tel. : 18 44 89 282
e-mail : sup@sup.nowysacz.pl
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu
Nowosądeckiego
ul. Nawojowska 118
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 440 08 08
e-mail: ko@pup.powiat-ns.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
Plac gen. J. Bema 3
33-100 Tarnów
tel. 14 68 82 300
e-mail: krta@praca.gov.pl
up@up.tarnow.pl





rejestracja jako osoba
bezrobotna/poszukująca pracy,
rejestracja oświadczeń o zamiarze
powierzenia pracy cudzoziemcowi,
wydawanie zezwoleń na pracę sezonową.
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Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Ciemna 6
31-053 Kraków
tel. 12 29 88 386
Adres do korespondencji (Kancelaria MOW NFZ)
ul. Józefa 21
31-056 Kraków
Punkt Obsługi Ubezpieczonych
ul. Batorego 24
31-135 Kraków
Delegatura w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 52
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 44 22 300
e-mail: nowysacz@nfz-krakow.pl
Delegatura w Nowym Targu
ul. Jana Kazimierza 22
34-400 Nowy Targ
tel. 18 26 49 582
e-mail: nowytarg@nfz-krakow.pl
Delegatura w Tarnowie
al. Solidarności 5-9
33-100 Tarnów
tel. 14 69 63 155
e-mail: tarnow@nfz-krakow.pl
Kuratorium Oświaty w Krakowie
ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
tel. 12 448 11 10
e-mail: kurator@kuratorium.krakow.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krakowie
ul. Józefińska 14
30-529 Kraków
tel. 12 616 54 27
e-mail: do@mops.krakow.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu
ul. Żywiecka 13
33-300 Nowy Sącz
tel. 18 444 36 23, 444 3624
e-mail: mops@nowysacz.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tarnowie
aleja Matki Bożej Fatimskiej 9
33-100 Tarnów
tel. 14 688 20 20
e-mail: mops@mops.tarnow.pl



sprawy
związane
z
obowiązkowym
i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym



nadzorem merytorycznym nad publicznymi
i niepublicznymi
przedszkolami,
innymi
formami
wychowania
przedszkolnego,
szkołami
(sposób realizacji
programu
nauczania i funkcji wychowawczych),
kontrolą organizacji odpoczynku dzieci
i młodzieży na terenie województwa okresie
ferii zimowych i wakacji letnich





świadczeniami z zakresu pomocy społecznej

Organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz cudzoziemców
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Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego
im. Mikołaja Reja
ul. Nad Potokiem 20
Kraków
tel. 606 131 281 lub 516 983 170
zarzad@fundacjareja.eu

Biuro Fundacji Zustricz
ul. Karmelicka 34/204
31-131 Kraków
tel: 609 876 399
e-mail: info@zustricz.pl

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL
www.interkulturalni.pl
e-mail: biuro@interkulturalni.pl

Celem Fundacji jest promocja kultury polskiej
i języka polskiego na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej jak i poza jej granicami, budowanie
podstaw
dialogu
międzykulturowego,
propagowanie
różnorodności
kulturowej,
wzmacnianie tożsamości kulturowej przy
jednoczesnym budowaniu otwartości wobec
innych kultur, działalność na rzecz integracji
i przygotowania
Polaków
do
sprostania
wymogom
społeczeństwa
przyjmującego
cudzoziemców, pomoc Polakom wyjeżdżającym
z kraju i powracającym, współpraca z Polonią,
podejmowanie działań na rzecz Polonii,
współpraca z urzędami i instytucjami
administracji publicznej oraz organizacjami
zajmującymi się prawami człowieka i edukacją,
współpraca
z
kościołami
i
związkami
wyznaniowymi.
Fundacja ZUSTRICZ działa na rzecz zbliżenia
i współpracy narodów Europy ŚrodkowoWschodniej, przełamywania barier i stereotypów,
rozwoju kultury i nauki. Zustricz poprzez swoje
działania
wspiera
integrację
Ukraińców
mieszkających w Polsce, pomaga im w adaptacji
do nowego środowiska oraz realizacji własnych
inicjatyw. W ramach naszej działalności:
prowadzimy warsztaty edukacyjno-integracyjne
oraz spotkania tematyczne, udzielamy pomocy
i wsparcia psychologicznego migrantom i ich
rodzinom, organizujemy konferencje, akcje
społeczne, imprezy kulturalne i integracyjne,
w tym spotkania z ludźmi kultury i nauki, wieczory
literackie, pokazy filmowe. Staramy się stwarzać
przestrzeń dla wzajemnego poznania się
i zrozumienia osób różnych narodowości, języków
i religii.
Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL zostało
założone przez grupę psychologów, prawników
i kulturoznawców. Misją Stowarzyszenia jest
działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa
otwartego i wielokulturowego. Formy realizacji
zadań:
- działania na rzecz zmiany systemu prawnego
(rzecznictwo, akcje uświadamiające, działania
nadzorcze i wypracowywanie rozwiązań)
- edukacja kulturowa (w przedszkolach, szkołach,
uniwersytetach,
instytucjach
publicznych,
firmach)
- promowanie różnych kultur
- programy integracyjne (empowerment – pomoc
w legalizacji pobytu, nauka polskiego, doradztwo
zawodowe, pomoc w akulturacji i budowaniu
sieci społecznej)
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●
Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej “UWORK”
ul. Batorego 2/28 (III p.)
●
fundacja@u-work.pl
u-work.pl
tel. 501 868 805

Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej “UWORK” działa na rzecz obcokrajowców
zamieszkałych w Krakowie, pomaga im lepiej
integrować się z Polakami, wspiera studentów
krakowskich uczelni, wspiera również w zakresie
pytań na temat legalizacji pobytu cudzoziemców i
innych kwestii prawnych. W ramach Fundacji
prowadzone jest kilka projektów, skierowanych
do cudzoziemców, jednym z nich jest “Centrum
Wsparcia Przedsiębiorczości Obcokrajowców”.
Głównym założeniem projektu jest doradztwo na
temat zakładania i prowadzenia firmy w Polsce
przez cudzoziemców. W ramach projektu
prowadzone są szkolenia z zasad prowadzenia
firmy, sposobów prowadzenia księgowości oraz
z elementów prawa pracy i zatrudnienia
pracowników. Te wszystkie informacje udzielamy
również na konsultacjach indywidualnych dla
zainteresowanych osób. Innymi projektami
prowadzonymi w ramach Fundacji są:
“Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców”
z konsultacjami dostępnymi w różnych językach,
działa w ramach programu “Otwarty Kraków”;
Polsko-Ukraińskie
Warsztaty
KulinarnoEdukacyjne praktyki studenckie, wolontariat dla
wszystkich chętnych, organizacja wydarzeń
integracyjnych działania przeciwko zagrożeniu
wykluczeniem społecznym migrantów.
Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców jest
miejscem, gdzie każdy obcokrajowiec zamieszkały
w Krakowie może uzyskać niezbędne informację
w zakresie prawa i legalizacji pobytu, wsparcie
psychologiczne, informacje dotyczące systemu
edukacji w Polsce - wszystko to działa w formie
konsultacji specjalistycznych oraz spotkań
tematycznych. W ramach Punktu realizowane są
także konsultacje z ekspertami ZUS-u, a także
z Państwową Inspekcją Pracy. Nasi konsultanci
i wolontariusze udzielają pomocy w języku
polskim, angielskim, ukraińskim, i rosyjskim, a po
uprzednim uzgodnieniu także w innych językach,
na przykład w języku hiszpańskim albo arabskim.
Wszystkich chętnych zapraszamy do zwiększenia
swojej wiedzy oraz aktywności obywatelskiej.
tel. +48 12 312 06 46
info.migrant@krakow.pl
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