
Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy opracowania dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi 
regulacjami prawnymi. Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni 
odnosić się do poszczególnych spraw. Liczba i rodzaj dokumentów, których mogą żądać organy administracji w toku postępowania mogą 
różnić się do podanych w zależności od konkretnej sprawy. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z organem właściwym 
do rozpoznania indywidualnej sprawy względnie zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie. 

 

 

Zezwolenie na pobyt stały dla posiadaczy ważnej Karty Polaka zamierzających  

osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe   

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (j.t. Dz.U. z 2016r.  poz. 

1990) wraz z aktami wykonawczymi. 

Sposób składania wniosku: 

Wniosek składa cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie osobiście, nie później niż 

w ostatnim dniu jego legalnego pobytu w Polsce, do wojewody właściwego ze względu na 

miejsce jego pobytu. Złożenie wniosku nie wymaga wcześniejszego ustalenia terminu jego 

złożenia – wnioski przyjmowane są poza kolejnością. 

Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych 

Jeśli wniosek nie zostanie złożony osobiście lub zostanie wysłany pocztą – po doręczeniu 

wniosku do wojewody cudzoziemiec zostanie wezwany do osobistego stawiennictwa 

w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez 

rozpoznania. 

Wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca składa jego rodzic, małżonek obywatela 

polskiego, ustanowiony przez sąd opiekun lub kurator.  

Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi będącemu 

osobą małoletnią, która ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność.  

Rodzic małoletniego cudzoziemca, który skończył 6 rok życia ma obowiązek umożliwić przy 

składaniu wniosku złożenie przez małoletniego odcisków linii papilarnych. 

Jeśli wniosek dotyczący małoletniego, który skończył 6 rok życia nie zostanie złożony przy 

jego obecności lub zostanie wysłany pocztą – po doręczeniu wniosku do wojewody rodzic 

zostanie wezwany do zapewnienia obecności małoletniego w terminie 7 dni od doręczenia 

wezwania pod rygorem odmowy wszczęcia postępowania. 

Miejsce składania wniosków: 

 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 

25-516 Kielce, Al. IX Wieków 3 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

Oddział ds. Cudzoziemców – budynek C, V piętro, pokój 522 (nie obowiązuje kolejka do 

pokoju przyjęć) 



 

Opłaty: 

Cudzoziemiec ubiegający się o pobyt stały ze względu na posiadanie ważnej Karty Polaka 

i zamierzający osiedlić się w Polsce na stałe jest zwolniony z uiszczenia opłaty skarbowej za 

wydanie zezwolenia na pobyt stały.   

Czas załatwienia sprawy  

W związku obowiązkiem wystąpienia o informacje do komendanta oddziału Straży Granicznej, 

komendanta wojewódzkiego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie 

potrzeby także konsula lub innych organów, czy wjazd cudzoziemca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla 

obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

którzy mają obowiązek udzielić ww. informacji w ciągu 30 dni od otrzymania wystąpienia 

wydanie decyzji o udzieleniu zezwolenia nastąpi dopiero po upływie 1 miesiąca od dnia 

wszczęcia postępowania. 

Niezbędne dokumenty: 

1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku 

2. 4 aktualne kolorowe fotografie, nieuszkodzone, o wymiarach 45x35 mm, wykonane 

w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz 

pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz 

ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost 

z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy 

i zamkniętymi ustami 

 Cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć 

fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku 

należy dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność a w przypadku ich 

braku oświadczenie cudzoziemca o niepełnosprawności. 

  Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może 

dołączyć fotografię w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. 

W takim przypadku należy dołączyć oświadczenie cudzoziemca o przynależności do 

wspólnoty wyznaniowej. 

3. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie 

uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży 

i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający 

tożsamość. 



 

Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego 

uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku 

bez rozpoznania. 

Dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku: 

1. Ważna Karta Polaka 

2. Dokumenty potwierdzające zamiar osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej na stałe, np.: 

- dokumenty dotyczące wykonywanie pracy lub prowadzenia w Polsce działalności 

gospodarczej; 

-   dokumenty dotyczące posiadania nieruchomości/lokalu mieszkalnego w Polsce; 

-   zaświadczenie  wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie w Polsce o zamiarze 

podjęcia lub kontynuowania nauki/studiów w Polsce; 

-   dokumenty potwierdzające zamieszkiwanie w Polsce na stałe członków rodziny. 

 

 

 


