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współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 

 

Zezwolenie na pobyt czasowy – inne okoliczności  - duchowny - Karta informacyjna 

Zezwolenia na pobyt czasowy można udzielid  cudzoziemcowi, który jest duchownym, członkiem 
zakonu lub osobą pełniącą funkcję religijną w kościele lub związku wyznaniowym, którego status jest 
uregulowany umową międzynarodową, przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej prawa lub który działa na podstawie wpisu do rejestru kościołów i innych związków 
wyznaniowych, i jeżeli jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest związany z pełnioną 
funkcją lub przygotowaniem do jej pełnienia. 

Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca 

na terytorium Polski powyżej 3 miesięcy nie dłużej jednak, niż 3 lata, z możliwością ubiegania się 

o kolejne zezwolenia. 

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku: 

Uwaga: Dołączenie wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyd 

ilośd korespondencji urzędowej i skrócid czas załatwienia sprawy. 

1. Dokument potwierdzający fakt bycia duchownym, członkiem zakonu lub osobą pełniącą funkcję 

religijną w kościele lub związku wyznaniowym, którego status jest uregulowany umową 

międzynarodową, przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa lub 

który działa na podstawie wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych i 

poświadczający, że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest związany z pełnioną 

funkcją lub przygotowaniem do jej pełnienia. 

 

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 + dokument potwierdzający prawo własności do lokalu. 
 

3. Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego 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, np.: polisa potwierdzająca prywatne ubezpieczenie zdrowotne 
obejmujące koszty leczenia na terytorium Polski (zagraniczną polisę należy dostarczyd wraz 
z tłumaczeniem przysięgłym na język polski). 

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w 

sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może byd wzywany do dostarczenia innych 

dokumentów lub do składania zeznao potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. 

 


