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„Bezpieczna przystań”
Projekt „Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do
Spraw Cudzoziemców” 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.

ul. Taborowa 33
02-699 Warszawa

e-mail: udsc@udsc.gov.pl
www.udsc.gov.pl

facebook.com/udsc.gov
twitter.com/UdSC_gov_pl

LEGALIZACJA POBYTU.
ogólne zasady uzyskiwania zezwoleń pobytowych w polsce przez
obywateli państw trzecich
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Broszura zawiera jedynie ogólne wskazówki dotyczące możliwości uzyskania przez
cudzoziemców zezwoleń na pobyt w Polsce. Niniejsza informacja nie stanowi źródła
prawa. Autorzy 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 od podanych w zależności od konkretnej sprawy.
Informacje zawarte w broszurze nie mają zastosowania do obywateli innych niż
Polska państw członkowskich UE , Norwegii, Islandii, Liechtensteinu oraz Szwajcarii
i członków ich rodzin.
Szczegółowe regulacje określające zasady wjazdu i pobytu cudzoziemców na
terytorium Polski zawiera ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2094, z późn. zm.). Inne ustawy mogą zawierać rozwiązania dotyczące
wybranych zagadnień np. określać zasady podejmowania pracy przez cudzoziemców
lub zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców.

zezwolenie na pobyt stały/rezydenta długoterminowego ue
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mobilność
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Szczegółowe informacja określające zasady procedury administracyjnej w sprawach
cudzoziemców określa ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm).

najważniejsze dane kontaktowe
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W przypadku wątpliwości, skontaktuj się z wydziałem właściwym w sprawach
cudzoziemców w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce Twojego
pobytu. Adresy i numery telefonów do urzędów wojewódzkich znajdują się w ostatniej
części broszury.

ważne
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ogólne zasady postępowania w sprawie zezwolenia na pobyt
w polsce
Na jakiej podstawie mogę przebywać w Polsce legalnie?
Możesz przebywać w Polsce legalnie na podstawie wizy, w ruchu bezwizowym, o ile
masz do tego prawo na podstawie umów i innych dokumentów międzynarodowych, na
podstawie zezwoleń pobytowych, do których zaliczamy zezwolenie na pobyt czasowy,
zezwolenie na pobyt stały oraz zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,na
podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen
oraz w ramach korzystania z mobilności wewnątrzunijnej.
Kiedy i do kogo powinienem złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt?
Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt powinieneś złożyć osobiście do wojewody
właściwego ze względu na miejsce swojego pobytu najpóźniej w ostatnim dniu swojego
legalnego pobytu w Polsce.
Przy składaniu wniosku będziesz musiał złożyć odciski linii papilarnych, a jeżeli tego nie
zrobisz, wojewoda odmówi wszczęcia postępowania w Twojej sprawie.

UWAGA
Wniosek o udzielenie:
zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną składa cudzoziemiec
mieszkający w Polsce, do którego członek jego rodziny, przebywający poza
granicami Polski, ma zamiar przyjechać;
zezwolenia na pobyt w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz
przedsiębiorstwa składa jednostka przyjmująca, w której cudzoziemiec ma
wykonywać pracę.
Jak wygląda wniosek, jakie dokumenty powinienem do niego dołączyć?
Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt składasz na specjalnym formularzu, który
znajdziesz na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz na stronach
urzędów wojewódzkich. Papierowe egzemplarze formularzy możesz uzyskać również
w urzędzie wojewódzkim, w którym będziesz składać swój wniosek.
Formularz wniosku powinien być wypełniony w całości w języku polskim.
Do każdego wniosku musisz:
1. Załączyć 4 fotografie spełniające odpowiednie kryteria;
2. Przedstawić do wglądu swój dokument podróży (w szczególnie uzasadnionym
przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości
jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość)
3. Dokumenty potwierdzające cel Twojego pobytu w Polsce.
4. Dowód uiszczenia opłaty za udzielenie zezwolenia.
W większości przypadków powinieneś dodatkowo przedstawić dokumenty
potwierdzające, że posiadasz:
1. źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów
Twojego utrzymania i członków rodziny pozostających na Twoim utrzymaniu (dla
osoby samotnie gospodarującej - 701 zł netto miesięcznie, w przypadku rodziny w wysokości 528 zł netto miesięcznie na osobę);
2. dokumenty potwierdzające posiadanie przez Ciebie ubezpieczenia zdrowotnego
zgodnie z ustawą 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
na przykład ubezpieczenie, jakie posiada pracownik, objęcie dobrowolnym
ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia lub komercyjne
ubezpieczenie zdrowotne;
3. zapewnione miejsce zamieszkania.
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Pamiętaj, że to od rodzaju zezwolenia na pobyt, o które się ubiegasz, zależy, jakie
dodatkowe dokumenty, oprócz tych wymienionych powyżej, powinieneś załączyć do
wniosku. Niezależnie od tego osoba prowadząca postępowanie w Twojej sprawie może
poprosić Cię o dostarczenie dodatkowych dokumentów.
Jak długo będę czekać na udzielenie zezwolenia?
Każda sprawa rozpatrywana jest indywidulanie. Czas trwania postępowania zależy
od jego skomplikowania, ilości załączonych przez Ciebie dokumentów, jak również
dokumentów o załączenie, których możesz zostać poproszony oraz od stopnia
obciążenia organu administracji publicznej Twoją sprawę.
Czy oczekując na udzielenie zezwolenia przebywam jestem w Polsce legalnie?
Jeżeli złożyłeś wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt w trakcie legalnego pobytu
w Polsce oraz nie zawierał on braków formalnych lub braki te uzupełniłeś we wskazanym
terminie, wojewoda umieszcza w Twoim paszporcie stempel, potwierdzający prawidłowe
złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt, a Twój pobyt w Polsce uważa się
za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia
zezwolenia na pobyt będzie ostateczna.
Czy oczekując na udzielenie zezwolenia mogę wyjechać na kilka dni do domu lub na
wycieczkę do innego państwa obszaru Schengen?
Jeżeli oczekujesz na udzielenie zezwolenia na pobyt możesz w każdym czasie wyjechać
do swojego kraju, pamiętaj jednak, że aby ponownie przyjechać do Polski musisz spełnić
ogólne wymogi wjazdu, to znaczy posiadać ważną wizę lub też prawo do wjazdu w ruchu
bezwizowym i nie przekroczyć dotychczas dozwolonego okresu pobytu w strefie
Schengen, który wynosi 90 dni w każdym 180-dniowym okresie.
Jeżeli chciałbyś wyjechać na kilka dni do innego państwa strefy Schengen (np. do
Niemiec, Francji, Czech, Austrii) musisz pamiętać, że Twój pobyt w trakcie oczekiwania
na udzielenie zezwolenia na pobyt jest uważny za legalny tylko w Polsce. Stempel
umieszczony w Twoim paszporcie nie uprawnia Cię do legalnego wyjazdu i pobytu
w innym państwie strefy Schengen. W przypadku wyjazdu musisz posiadać ważną
wizę, chyba że masz możliwość pobytu w strefie Schengen w ruchu bezwizowym i nie
przekroczyłeś jeszcze dozwolonego okresu pobytu, który wynosi 90 dni w każdym
180-dniowym okresie. Pamiętaj jednak, że pobyt w Polsce zawsze jest pobytem w strefie
Schengen.
Czy wojewoda może odmówić mi zezwolenia na pobyt?
Zezwolenie na pobyt nie zostanie Ci (co do zasady) udzielone, gdy:
1. Nie spełniasz wymogów stawianych dla wydania danego rodzaju zezwolenia,
2. Twoje dane znajdują się w wykazie cudzoziemców niepożądanych lub Systemu
Informacyjnego Schengen do celów odmowy wjazdu,
3. Wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo porządku
publicznego lub zobowiązania międzynarodowe Polski,
4. Złożyłeś fałszywe zeznania lub przedstawiłeś fałszywe dokumenty,
5. Masz zaległości podatkowe w Polsce,
6. Nie zwróciłeś kosztów związanych ze zobowiązaniem Cię do powrotu,
7. Złożyłeś wniosek w czasie nielegalnego pobytu w Polsce lub przebywasz w Polsce
nielegalnie.
Przyczyną odmowy udzielenia Ci zezwolenia mogą być również inne, niewymienione
wyżej okoliczności odpowiednie do rodzaju zezwolenia, o które się ubiegasz.
Nie zgadzam się z decyzją wojewody, co mogę zrobić?
Jeżeli uważasz, że decyzja wojewody jest nieprawidłowa, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia Ci decyzji o udzieleniu zezwolenia, o odmowe udzielania zezwolenia,
o cofnięciu udzielonego zezwolenia na pobyt oraz o umorzeniu postępowania w tych
sprawach, możesz złożyć odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za
pośrednictwem wojewody, który wydał decyzję, z którą się nie zgadzasz.
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W jakim celu udzielane jest zezwolenie na pobyt czasowy?
Zezwolenie na pobyt czasowy udziela się lub w określonych w ustawie o cudzoziemcach
przypadkach można udzielić:
•
w celu wykonywania pracy;
•
w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
•
w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
•
w celu korzystania z mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej,
specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz
przedsiębiorstwa;
•
w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę
zagranicznego na terytorium Polski;
•
w celu prowadzenia działalności gospodarczej;
•
w celu kształcenia się na studiach;
•
w celu prowadzenia badań naukowych;
•
w celu mobilności długoterminowej naukowca;
•
dla stażysty;
•
dla wolontariusza;
•
dla członków rodzin obywateli Polski, członków rodzin cudzoziemców oraz w celu
mobilności długoterminowej członków rodzin naukowców
•
dla ofiar handlu ludźmi;
•
ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu;
•
ze względu na pracę sezonową;
•
ze względu na inne okoliczności.
Kiedy mam złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy?
Powinieneś ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy, jeżeli chciałbyś przebywać
w Polsce dłużej niż 3 miesiące,. Będziesz wówczas musiał wykazać potrzebę Twojego
pobytu w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące oraz załączyć do wniosku niezbędne
dokumenty potwierdzające, że spełniasz warunki do udzielenia Ci zezwolenia na pobyt
czasowy.
Zezwolenie na pobyt czasowy jest udzielane co do zasady na okres od 3 miesięcy do
3 lat.
Chciałbym pracować w Polsce, o jakie zezwolenie powinienem się ubiegać?
Jeżeli chciałbyś pracować w Polsce lub też pełnić funkcję w zarządzie osoby prawnej
podlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców, której udziałów lub akcji nie posiadasz,
powinieneś ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Do wniosku
o udzielenie takiego zezwolenia musisz dołączyć, oprócz ogólnych dokumentów,
załącznik nr 1 podpisany przez Twojego pracodawcę lub osobę uprawnioną do jego
reprezentowania oraz, w określonych przypadkach, informację starosty potwierdzająca,
że Twój pracodawca nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym
rynku pracy.
Chciałbym prowadzić własną działalność gospodarczą w Polsce. O jakie zezwolenie
mam się ubiegać?
Jeżeli chciałbyś prowadzić w Polsce własną działalność gospodarczą lub pełnić
funkcję w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, lub spółki akcyjnej,
którą utworzyłeś, lub której udziały lub akcje nabyłeś, lub prowadzić sprawy spółki
komandytowej, lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, lub być prokurentem
w spółce, w której posiadasz udziały lub akcje, powinieneś ubiegać się o udzielenie
zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Do
wniosku o udzielenie tego zezwolenia musisz dołączyć, oprócz ogólnych dokumentów,
potwierdzenie, że podmiot prowadzący działalność gospodarczą generuje określony
dochód lub tworzy miejsca pracy, lub posiada odpowiednie środki, lub też prowadzi
działania pozwalające na spełnienie określonych w ustawie o cudzoziemcach warunków
w przyszłości.

Posiadam wyższe kwalifikacje zawodowe. Jakie zezwolenie mogę uzyskać?
Jeżeli ukończyłeś studia wyższe albo posiadasz co najmniej 5-letnie doświadczenie
zawodowe na poziomie porównywalnym z poziomem kwalifikacji uzyskanych w wyniku
ukończenia studiów wyższych, które są niezbędne do wykonywania przez Ciebie
określonej pracy i dodatkowo wysokość Twojego minimalnego rocznego wynagrodzenia
brutto nie jest niższa niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w roku, poprzedzającym zawarcie umowy (sprawdzisz ją
na stronie GUS – Głównego Urzędu Statystycznego), możesz ubiegać się o udzielenie
zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym
wysokich kwalifikacji.
Mój pracodawca chce mnie oddelegować do pracy w Polsce. O jakie zezwolenie
powinienem się ubiegać?
Jeżeli jesteś osobą, które na stałe wykonuje pracę w swoim kraju i tyko przez pewien
czas masz zamiar wykonywać pracę w Polsce w ramach oddelegowania przez
swojego pracodawcę mającego siedzibę poza granicami Polski powinieneś ubiegać
się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy dla pracowników delegowanych. Do
wniosku o udzielenie tego zezwolenia musisz dołączyć, oprócz ogólnych dokumentów,
zezwolenie na pracę udzielone przez wojewodę na wniosek pracodawcy, u którego
będziesz w Polsce wykonywać pracę.
Słyszałem o zezwoleniu na pobyt czasowy w celu przeniesienia wewnątrz
przedsiębiorstwa, czy mogę się o nie ubiegać?
Jeżeli masz być czasowo oddelegowany do pracy w przedsiębiorstwie znajdującym się na
terytorium Polski, jako pracownik kadry kierowniczej, specjalista lub osoba odbywająca
staż, a siedziba Twojego pracodawcy znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej i tam
też pracujesz, powinieneś ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu
wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Pamiętaj
jednak, że wniosek o udzielenie tego zezwolenia może złożyć wyłącznie pracodawca,
u którego będziesz w Polsce wykonywać pracę, a Twoje miejsce pobytu w chwili
składania tego wniosku znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej.
Jeżeli natomiast posiadasz zezwolenie na pobyt czasowy w celu przeniesienia wewnątrz
przedsiębiorstwa udzielone przez jedno z państw członkowskich Unii Europejskiej
i w tym kraju na stałe wykonujesz pracę w ramach tego przeniesienia, jednak Twój
pracodawca chciałby oddelegować Cię na pewien czas do pracy w Polsce, powinieneś
ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności
długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika
odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Pamiętaj
jednak, że wniosek o udzielenie takiego zezwolenie może złożyć tylko pracodawca,
u którego w Polsce wykonujesz pracę, najpóźniej w ostatnim dniu Twojego legalnego
pobytu w Polsce.
Chciałbym pracować jako pracownik sezonowy. Czy są jakieś specjalne zezwolenia?
Jeżeli przyjechałeś do Polski na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy
sezonowej albo w ramach ruchu bezwizowego, w związku z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na pracę sezonową oraz posiadasz to zezwolenie lub jego przedłużenie,
którego okres ważności jest dłuższy niż okres legalnego pobytu określony w wizie lub
w ramach ruchu bezwizowego, możesz ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt
czasowy ze względu na pracę sezonową. Zezwolenie to udziela się na okres Twojego
zezwolenia na pracę sezonową lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową, nie
dłuższy niż 9 miesięcy od dnia pierwszego wjazdu w danym roku kalendarzowym.
Chciałbym studiować w Polsce. Jakie zezwolenie jest wymagane w moim przypadku?
Jeżeli chciałbyś podjąć lub kontynuować stacjonarne studia w Polsce, lub kształcić się
w szkole doktorskiej powinieneś ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
w celu kształcenia się na studiach.
Jeżeli chciałbyś w Polsce studiować zaocznie lub też uczyć się albo brać udział
w szkoleniu zawodowym, np. w szkołach policealnych powinieneś ubiegać się o udzielnie
zezwolenia na pobyt czasowy z uwagi na inne okoliczności, za które uważa się również
naukę.
Chciałbym w Polsce prowadzić badania naukowe, jakie zezwolenie powinienem
uzyskać?
Jeżeli posiadasz co najmniej tytuł zawodowy odpowiadający w Polsce tytułowi
zawodowemu magistra lub równorzędnemu, pozwalający na otrzymanie tytułu doktora
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i chciałbyś prowadzić badania naukowe lub prace rozwojowe w jednostce naukowej ,
powinieneś ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia
badań naukowych.
Jeżeli posiadasz dokument pobytowy lub wizę długoterminową wydaną Ci jako
naukowcowi i masz zamiar prowadzić część swoich badań naukowych lub prac
rozwojowych w jednostce naukowej w Polsce przez okres dłuższy niż 180 dni
w dowolnym okresie liczącym 360 dni powinieneś ubiegać się o udzielenie zezwolenia
na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca.
Chciałbym odbyć staż w Polsce, jakie zezwolenie mogę otrzymać?
Jeżeli studiujesz lub ukończyłeś w okresie ostatnich 2 lat studia wyższe poza UE
i podpisałeś z jednostką przyjmującą umowę o staż, możesz ubiegać się o udzielenie
zezwolenia w tym celu. Pamiętaj, że zezwolenie to może Ci zostać udzielone na okres
do 6 miesięcy.
Chciałbym wziąć udział w wolontariacie europejskim, czy mogę na tej podstawie
dostać zezwolenie?
Jeżeli chcesz wziąć udział w programie wolontariatu europejskiego możesz ubiegać się
o udzielenie zezwolenia w tym celu. Pamiętaj, że zezwolenie to może Ci zostać udzielone
na okres nie dłuższy niż 1 rok.
Skończyłem w Polsce studia albo badania naukowe i prace rozwojowe i chciałbym tu
zostać, ale obecnie poszukuję pracy. Czy mógłbym uzyskać jakieś zezwolenie?
Jeżeli jesteś absolwentem polskiej uczelni lub też zakończyłeś prowadzenie badań
naukowych lub prac rozwojowych w Polsce i poszukujesz pracy, albo chciałbyś założyć
własną działalność gospodarczą możesz ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy
z uwagi na inne okoliczności. Pamiętaj jednak, że takie zezwolenie można otrzymać tylko
raz bezpośrednio po zakończeniu studiów lub prowadzenia badań naukowych lub prac
rozwojowych i na okres 9 miesięcy.
Członek mojej rodziny jest obywatelem polskim, chciałbym z nim przebywać w Polsce.
Co mam zrobić?
Możesz ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy dla członków rodzin
obywateli Polski, jeżeli:
•
pozostajesz w uznawanym przez prawo polskie związku małżeńskim z obywatelem
polskim;
•
jesteś małoletnim dzieckiem cudzoziemca i Twój rodzic pozostaje w uznawanym
przez prawo polskie związku małżeńskim z obywatelem polskim i posiada
zezwolenie na pobyt czasowy lub pobyt stały z tego tytułu;
•
jesteś dzieckiem obywatela polskiego lub jego małżonka, i nie ukończyłeś 21. roku
życia lub pozostajesz na utrzymaniu obywatela polskiego lub jego małżonka, lub
też jesteś rodzicem obywatela polskiego lub jego małżonka pozostającym na
utrzymaniu obywatela polskiego lub jego małżonka;
•
prowadzisz z obywatelem polskim życie rodzinne w rozumieniu przepisów
Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
i mieszkasz z nim w Polsce;
•
jesteś krewnym obywatela polskiego innym niż małżonek, dzieci i rodzice oraz
mieszkasz z nim w Polsce ze względu na zależność finansową od niego lub
pozostawałeś z nim w gospodarstwie domowym, w swoim kraju lub też musisz
przebywać z nim w Polsce z powodu Twojego stanu zdrowia wymagających
osobistej opieki.
Członek mojej rodziny jest cudzoziemcem i przebywa w Polsce legalnie. Co mogę
zrobić, aby do niego dołączyć?
Możesz ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną,
jeżeli jesteś małżonkiem cudzoziemca, a małżeństwo to jest uznawane przez prawo
polskie, małoletnim dzieckiem cudzoziemca lub jego małżonka, jeżeli związek małżeński
jest uznawany przez prawo polskie, w tym także dzieckiem przysposobionym, rodzicem
lub dziadkiem albo też osobą pełnoletnią odpowiedzialną za małoletniego cudzoziemca,
któremu nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej, który przebywa
w Polsce bez opieki lub jesteś członkiem rodziny naukowca posiadającego zezwolenie
na pobyt czasowy w związku z prowadzeniem badan naukowych lub prac rozwojowych.
Pamiętaj jednak, że pobyt z członkiem rodziny jest możliwy jedynie, jeżeli cudzoziemiec

ten przebywa w Polsce na podstawie określonych zezwoleń na pobyt.
Pamiętaj, że wniosek o udzielenie tego zezwolenia składa członek Twojej rodziny,
z którym chcesz przebywać w Polsce.
Możesz ubiegać się o udzielenie tego zezwolenia dla swojego małoletniego dziecka
również wtedy, gdy przebywasz w Polsce na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na
pobyt czasowy, a Twoje dziecko urodziło się w okresie ważności tej wizy krajowej lub
zezwolenia na pobyt czasowy.
Zostałem uznany za ofiarę handlu ludźmi. Czy mogę uzyskać zezwolenie na pobyt
czasowy?
Jeżeli jesteś ofiarą handlu ludźmi i przebywasz w Polsce oraz podjąłeś współpracę
z organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie o przestępstwo handlu
ludźmi, a w przypadku gdy jesteś małoletni - otrzymałeś status pokrzywdzonego
w postępowaniu w sprawie o przestępstwo handlu ludźmi oraz zerwałeś kontakt
z osobami podejrzanymi o popełnienie tego typu przestępstw, możesz ubiegać się
o udzielnie zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi.
Z powodu wyjątkowych okoliczności muszę pozostać w Polsce. Czy uzyskam
zezwolenie na pobyt czasowy?
Jeżeli masz obowiązek osobiście stawić się przed polskim organem władzy publicznej
lub wyjątkowa sytuacja osobista albo interes Polski wymaga Twojego pobytu w Polsce,
możesz ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy z uwagi na okoliczności
wymagające krótkotrwałego pobytu.
Pamiętaj, że zezwolenie to udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu,
nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy, ale może zostać także udzielone, gdy okoliczności
ubiegania się o to zezwolenie nie uzasadniają Twojego pobytu w Polsce przez okres
dłuższy niż 3 miesiące. Zezwolenie może zostać udzielone także w sytuacji, gdy
przebywasz w Polsce nielegalnie. Pamiętaj jednak, że pobyt na podstawie tego
zezwolenia nie daje możliwości złożenia wniosku o zezwolenia na pobyt w innym celu.
Czy mogę uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy z uwagi na życie rodzinne i prawa
dziecka?
Jeżeli Twój pobyt w Polsce jest niezbędny z uwagi na konieczność poszanowania
prawa do życia rodzinnego lub też jeżeli Twój wyjazd z Polski naruszałby prawa dziecka,
w stopniu istotnie zagrażającym jego rozwojowi psychofizycznemu, i przebywasz
w Polsce nielegalnie, możesz ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
z uwagi na te okoliczności.
W jakich jeszcze przypadkach mogę ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt
czasowy?
Zezwolenie na pobyt czasowy udziela się i również z uwagi na inne okoliczności, jeżeli
cudzoziemiec:
•
posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne
państwo Unii Europejskiej oraz chce pracować w Polsce ,prowadzić działalność
gospodarczą, podjąć lub kontynuować w Polsce studia lub szkolenie zawodowe
lub też wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie
w Polsce albo też jest członkiem rodziny takiego cudzoziemca i chce z nim
zamieszkiwać w Polsce;
•
jest obywatelem Turcji i może pracować w Polsce;
•
jest duchownym, członkiem zakonu lub osobą pełniącą funkcję religijną w kościele
lub związku wyznaniowym, jeżeli jego pobyt w Polsce jest związany z pełnioną
funkcją lub przygotowaniem do jej pełnienia;
•
planuje jako członek rodziny mieszkać w Polsce wspólnie z pracownikiem
migrującym, o którym mowa w Europejskiej Karty Społecznej.
Pamiętaj także, że jeżeli Twoja sytuacja osobista nie uzasadnia ubiegania się o udzielenie
zezwolenia na pobyt czasowy z uwagi na wskazane na poprzednich stronach cele,
możesz wykazać, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające Twój pobyt w Polsce
przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

zezwolenie na pobyt czasowy

zezwolenie na pobyt czasowy
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zezwolenie na pobyt stały
Mieszkam w Polsce od wielu lat, czy mógłbym ubiegać się o udzielenie zezwolenia na
pobyt stały?
Zezwolenie na pobyt stały zostanie Ci udzielone, jeżeli jesteś:
•
dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE i pozostajesz pod jego
władzą rodzicielską oraz urodziłeś się po udzieleniu Twojemu rodzicowi zezwolenia
na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub też
urodziłeś się w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego
Twojemu rodzicowi lub w okresie jego pobytu 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 mu ochrony uzupełniającej;
•
dzieckiem obywatela polskiego pozostającym pod jego władzą rodzicielską,
•
osobą o polskim pochodzeniu lub posiadaczem Karty Polaka i zamierzasz osiedlić
się w Polsce na stałe;
•
pozostajesz w uznawanym przez prawo polskie związku małżeńskim z obywatelem
polskim przez co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożyłeś wniosek
i bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywałeś nieprzerwanie w Polsce
przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy
udzielonego z uwagi na pozostawanie w związku małżeńskim z tym obywatelem
polskim lub w związku z udzielonym Ci statusem uchodźcy, ochroną uzupełniającą
lub zgodą na pobyt ze względów humanitarnych
•
ofiarą handlu ludźmi i przebywałeś w Polsce przez określony czas oraz
współpracowałeś z organami ścigania w postępowaniu karnym i obawiasz się
powrócić do swojego kraju;
- bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywałeś nieprzerwanie w Polsce przez
okres nie krótszy niż 5 lat w związku udzielonym Ci statusem uchodźcy, udzieleniem
ochrony uzupełniającej lub na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych
lub 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany lub też udzielono Ci w Polsce azylu.

mobilność
Cudzoziemcy mogą przebywać w Polsce na podstawie dokumentów pobytowych lub
wiz długoterminowych z adnotacją „ICT”, „student”, „naukowiec” wydanych przez inne
państwo członkowskie UE bez potrzeby uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli
ich pobyt związany jest z korzystaniem z:
•
mobilności krótkoterminowej w pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub
pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
trwającej do 90 dni w dowolnym okresie liczącym 180 dni;
•
mobilności studenta w celu kontynuacji lub uzupełnienia studiów podjętych na
terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej trwającej do 360 dni;
•
mobilności krótkoterminowej naukowca w celu prowadzenia części badań
naukowych lub prac rozwojowych w jednostce naukowej mającej siedzibę na
terytorium Polski w okresie do 180 dni w dowolnym okresie liczącym 360 dni;
•
mobilności członka rodziny naukowca prowadzącego części badań naukowych
lub prac rozwojowych w jednostce naukowej mającej siedzibę na terytorium Polski
w okresie do 180 dni w dowolnym okresie liczącym 360 dni.
Cudzoziemcy mogą przebywać w Polsce w ramach mobilności, jeżeli Szef Urzędu do
Spraw Cudzoziemców zostanie powiadomiony o zamiarze ich pobytu i nie zostanie
wydana decyzja o sprzeciwie. Ponadto w przypadku cudzoziemców korzystających
z mobilności studenta oraz mobilności naukowca jednostka prowadząca studia lub
jednostka naukowa mająca siedzibę w Polsce, w której zamierzają odpowiednio
kontynuować lub uzupełnić studia oraz prowadzać część badań naukowych lub
prac rozwojowych, musi zostać zatwierdzona przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji dla celów przyjmowania cudzoziemców.

zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego ue
Mieszkam w Polsce od wielu lat, ale nie mogę się ubiegać o udzielenie zezwolenia na
pobyt stały, czy jest jakieś inne zezwolenie na czas nieokreślony?
Jeżeli nie możesz ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt stały i przebywasz
w Polsce legalnie i nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat bezpośrednio przed
złożeniem wniosku, możesz ubiegać się o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego UE, które udzielane jest na czas nieoznaczony.
Pamiętaj jednak, że musisz potwierdzić znajomość języka polskiego, załączając
właściwe dokumenty.
Zwróć również uwagę, że do 5-letniego okresu pobytu w Polsce zalicza się:
•
łączny okres legalnego pobytu na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli przebywałeś
legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat na podstawie wydanego przez
państwo Unii Europejskiej dokumentu pobytowego z adnotacją „Niebieska Karta
UE”, w tym w Polsce przez co najmniej 2 lata bezpośrednio przed złożeniem
wniosku o na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy
w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
•
cały okres pobytu w Polsce w toku postępowania w sprawie udzielenia Ci ochrony
międzynarodowej, jeżeli przekroczył on 18 miesięcy;
•
połowę okresu pobytu w Polsce na podstawie wizy wydanej w celu odbycia
studiów, doktoratu oraz w celu szkolenia zawodowego, na podstawie zezwolenia
na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach, odbycia doktoratu oraz w celu
kształcenia zawodowego, jak również w toku postępowania w sprawie udzielenia
ochrony międzynarodowej.
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dane kontaktowe do urzędu do spraw cudzoziemców

najważniejsze dane kontaktowe

Urząd do Spraw Cudzoziemców

ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa
tel. 22 601 75 14
fax. 22 601 74 19
e-mail: legalizacjapobytu@udsc.gov.pl

www.udsc.gov.pl
www.migracje.gov.pl
www.cudzoziemcy.gov.pl

dane kontaktowe do wydziałów spraw cudzoziemców
Dolnośląski Urząd Wojewódzki /Wydział
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Podkarpacki Urząd Wojewódzki /Wydział
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
/Wydział Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców

Podlaski Urząd Wojewódzki /Wydział
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Plac Powstańców Warszawy 1
50-951 Wrocław
tel. (71) 340 66 55
www.duw.pl

ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz
tel. (52) 349 72 40
www.bydgoszcz.uw.gov.pl

Lubelski Urząd Wojewódzki /Wydział
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Spokojna 4
20-914 Lublin
tel. (81) 742 44 26
www.lublin.uw.gov.pl

Lubuski Urząd Wojewódzki /Wydział
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. (95) 711 57 09
www.lubuskie.uw.gov.pl

ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
tel. (17) 867 19 15
www.rzeszow.uw.gov.pl

ul. Mickiewicza 3
15 -213 Białystok
tel. (85) 743 93 80
www.bialystok.uw.gov.pl

Pomorski Urząd Wojewódzki /Wydział
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. (58) 307 74 27
www.gdansk.uw.gov.pl

Śląski Urząd Wojewódzki /Wydział Spraw
Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
tel. (32) 207 73 28
www.katowice.uw.gov.pl

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki /
Łódzki Urząd Wojewódzki /Wydział Spraw Wydział Spraw Obywatelskich i
Obywatelskich i Cudzoziemców
Cudzoziemców
ul. Piotrkowska 103
90-425 Łódź
tel. (42) 664 17 04
www.lodz.uw.gov.pl

Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel. (41) 342 12 37
www.kielce.uw.gov.pl

Małopolski Urząd Wojewódzki /Wydział
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
/Wydział Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców

ul. Przy Rondzie 6
31-547 Kraków
tel. (12) 422 31 05
www.malopolska.uw.gov.pl

Urząd do Spraw Cudzoziemców

urzędy wojewódzkie

Mazowiecki Urząd Wojewódzki /Wydział
Spraw Cudzoziemców
ul. Marszałkowska 3/5
00624, Warszawa
tel. (22) 695 65 75
www.mazowieckie.pl

Opolski Urząd Wojewódzki /Wydział
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Odwiedź też naszą stronę internetową www.udsc.gov.pl (zakładkę Cudzoziemcy) oraz
strony internetowe poszczególnych urzędów wojewódzkich.
12

najważniejsze dane kontaktowe

ul. Piastowska 14
45-082 Opole
tel. (77) 452 45 02
www.opole.uw.gov.pl

najważniejsze dane kontaktowe

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
tel. (89) 523 23 62
www.uw.olsztyn.pl

Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Pl Wolności 17
61-739 Poznań
tel. (61) 854 17 21
www.poznan.uw.gov.pl

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
tel. (91) 430 34 00
www.szczecin.uw.gov.pl
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