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Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Wyłączna odpowiedzialność za wyrażone opinie spoczywa na autorze i Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.

Vademecum cudzoziemca

W zależności, co jest Twoim celem pobytu na terytorium RP, możesz ubiegać się o następujące rodzaje 
zezwoleń na pobyt czasowy:

1) jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę;
2) Niebieska Karta UE - praca w zawodzie wymagającym wyższych kwalifikacji;
3) oddelegowanie;
4) działalność gospodarcza;
5) studia;
6) członkowie rodziny obywatela RP;
7) połączenie z rodziną;
8) pobyt krótkotrwały;
9) inne okoliczności;
10) praca sezonowa;
11) zezwolenie na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej;
12) zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca w ramach 

przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa.

Składając wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy należy:
1) przed wypełnieniem wniosku zapoznać się z pouczeniem na stronie 8 i 9 formularza;
2) wybrać tylko jeden cel pobytu i zaznaczyć go w formularzu;
3) wypełnić wniosek czytelnie, wielkimi literami w języku polskim;
4) podać aktualne miejsce pobytu, tak by korespondencja wysyłana przez Urząd była odbierana;
5) w części dotyczącej karalności wskazać informacje o wydanych wobec Ciebie wyrokach lub

o toczących się postępowaniach;
6) dołączyć do wniosku dowód opłaty skarbowej;
7) dołączyć do wniosku fotografie wykonane w odpowiednim formacie;
8) złożyć pod wnioskiem własnoręczny, czytelny podpis (imię i nazwisko) posługując się alfabetem 

łacińskim;
9) dołączyć kopię ważnego dokumentu podróży.

PAMIĘTAJ! Prawidłowo wypełniony wniosek, składany osobiście i niezawierający braków formalnych 
pozwoli przyśpieszyć procedurę!

O CZYM MUSISZ WIEDZIEĆ !
1) Przy składaniu wniosku o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę pobierane są odciski linii 

papilarnych.
2) Dokumenty składasz w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu.



3) Jeśli do wniosku składasz dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie 
tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego (wpisanego 
na listę Ministra Sprawiedliwości).

4) Pisma doręczamy pod wskazany we wniosku adres, albo jeśli ustanowisz pełnomocnika, pod adres 
pełnomocnika.

5) Jeśli zamieszkasz za granicą i nie ustanowisz pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego 
w kraju (Polsce), jesteś obowiązany wskazać w kraju (Polsce) pełnomocnika do doręczeń. W razie 
niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla Ciebie pisma pozostawimy w aktach 
sprawy ze skutkiem doręczenia.

6) Zezwolenia na pobyt czasowy udzielamy na okres niezbędny do realizacji celu Twojego pobytu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy jednak niż na 3 lata.

7) Zezwolenia na pobyt czasowy udziela lub odmawia jego udzielenia wojewoda właściwy ze względu 
na miejsce Twojego pobytu, w drodze decyzji.

8) Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę nie zwalnia od spełnienia, określonych odrębnymi 
przepisami, wymogów dotyczących wykonywania zawodów regulowanych lub działalności.

ZEZWOLENIA NA PRACĘ DLA CUDZOZIEMCA
1) Pamiętaj, że stroną w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pracę jest tylko i wyłącznie 

pracodawca.
2) Jeżeli chcesz otrzymać zezwolenie na pracę dla cudzoziemca to:
• pamiętaj o dokładnym wypełnieniu wszystkich rubryk we wniosku;
• pamiętaj, aby wniosek podpisała osoba upoważniona do tych czynności;
• pamiętaj o dołączeniu do wniosku informacji starosty -  jeśli jest wymagana;
• pamiętaj, aby załączyć opłatę za udzielenie zezwolenia na pracę.

3) Szczegółowe informacje odnośnie poszczególnych typów zezwoleń na pracę oraz wymaganych
dokumentów znajdziesz na stronie: https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/cudzoziemcy

Uwaga!
Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow--zmiany-od-
2018-r znajdziesz niezbędne informacje na temat przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.,
edytowalne wersje dokumentów oraz elektroniczne wersje broszur informacyjnych -  także tłumaczonych
na inne języki.

Udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
Kto może złożyć wniosek?

1) Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE możesz złożyć, jeżeli 
przebywasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat 
bezpośrednio przed złożeniem wniosku oraz wykażesz, że w okresie ostatnich 3 lat posiadałeś 
i posiadasz nadal stałe stabilne regularne źródło dochodu.

2) Wniosek składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

3) Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne 
uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku 
do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/cudzoziemcy
https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow--zmiany-od-2018-r
https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow--zmiany-od-2018-r


4) Jeżeli zawnioskujesz o zawieszenie postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt 
rezydenta długoterminowego UE, Twój pobyt w tym czasie nie będzie uznawany za legalny.

Uwaga: Umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania 
po terytorium innych państw obszaru Schengen, natomiast cudzoziemiec może wyjechać do kraju swego 
pochodzenia.

Udzielenie zezwolenia na pobyt stały
Wniosek możesz złożyć, jeżeli:

1) jesteś osobą o polskim pochodzeniu i zamierzasz osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
na stałe lub

2) pozostajesz w związku małżeńskim z obywatelem polskim przez okres co najmniej 3 lat przed 
dniem, w którym złożyłeś wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały i bezpośrednio przed 
złożeniem tego wniosku przebywałeś nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 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 lub

3) jesteś ofiarą handlu ludźmi i spełniasz warunki określone w ustawie o cudzoziemcach lub
4) bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały przebywałeś 

nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie 
statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub

5) bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały przebywałeś 
nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat 
na podstawie zgody na pobyt tolerowany lub

6) udzielono Ci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azylu.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu 
legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz 
we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym 
decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.
Jeżeli zawnioskujesz o zawieszenie postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały, Twój 
pobyt w tym czasie nie będzie uznawany za legalny.
Uwaga: Umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania 
po terytorium innych państw obszaru Schengen, natomiast cudzoziemiec może wyjechać do kraju swego 
pochodzenia.

Pobyt stały -  Karta Polaka
Kto może złożyć wniosek?

1) Wniosek o pobyt stały możesz złożyć, jeżeli posiadasz ważną Kartę Polaka i zamierzasz osiedlić się 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.

2) Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu 
legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3) Jeżeli złożysz wniosek o pobyt stały w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki 
formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia 
wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

4) Jeżeli zawnioskujesz o zawieszenie postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały, 
Twój pobyt w tym czasie nie będzie uznawany za legalny.



Uwaga: Umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania 
po terytorium innych państw obszaru Schengen, natomiast cudzoziemiec może wyjechać do kraju swego 
pochodzenia.
Pamiętaj, że udzielenie pobytu stałego w związku z posiadaną Kartą Polaka nie podlega opłacie skarbowej. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dowodów osobistych lub dokumentów podróży, 
służące za dowód w postępowaniu o wydanie zezwolenia, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język 
polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Szczegółowe informacje odnośnie poszczególnych postępowań oraz wymaganych dokumentów znajdziesz 
na stronie: https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/cudzoziemcy

https://www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/cudzoziemcy

