
Informacja na temat możliwości ubiegania się o świadczenie pieniężne dla cudzoziemca 

składającego wniosek o pobyt stały w Polsce w związku z posiadaną Kartą Polaka 

-  Wsparcie finansowe będzie mógł otrzymać cudzoziemiec, który uzyska zezwolenie na 

pobyt stały w Polsce z tytułu posiadania Karty Polaka. Pomoc  finansowa będzie 

przysługiwała  również małżonkowi i małoletnim dzieciom wnioskodawcy pod warunkiem, 

że zamieszkują oni wraz z wnioskodawcą na terytorium Polski. 

- Wniosek o przyznanie  świadczenia pieniężnego należy złożyć w terminie 3 miesięcy licząc 

od dnia, w którym składany jest wniosek o udzielnie zezwolenia na pobyt stały.  

-  Świadczenie pieniężne może być przyznane na okres do 9 miesięcy w kwocie stanowiącej: 

1. w okresie pierwszych 3 miesięcy – równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za 

pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku – na wnioskodawcę i jego małżonka oraz 

równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą 

rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka 

2. w okresie od 4 do 9 miesiąca – odpowiednio 60% ww. kwot. 

 

- Świadczenie przyznawane będzie w drodze decyzji wojewody, natomiast wypłaty świadczeń 

dokonywać będzie starosta właściwy ze względu na miejsce pobytu wnioskodawcy. Wypłaty 

dokonywane będą w okresach miesięcznych w kasie starostwa lub przelewem na wskazane 

przez cudzoziemca konto bankowe. 

 

- Świadczenia pieniężne będą wypłacane z limitu środków zaplanowanych w ustawie 

budżetowej. W przypadku gdy łączna kwota wynikająca z wniosków o przyznanie 

świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty w danym roku osiągnie poziom 75% 

zaplanowanych wydatków na wypłatę świadczeń, minister właściwy do spraw wewnętrznych 

ogłosi informację o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia 

pieniężnego, do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na ich wypłatę, a 

wojewodowie wstrzymują rozpatrywanie takich wniosków. 

 

- Wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego przyjmowane będą w pokoju 534 

budynek C od poniedziałki do piątku w godzinach 7.30-15.00. Informację na temat 

świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka można uzyskać pod numerem 

telefonu 41 342 12 25.  

- Wzór formularza wniosku o przyznanie świadczeń pieniężnych zostanie umieszczony na 

stronie po 1 stycznia 2017 r.  

 


