
 

MATERIAŁ INFORMACYJNY NIE STANOWIĄCY ŹRÓDŁA PRAWA.  

NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z USTAWĄ O CUDZOZIEMCACH I PRZEPISAMI WYKONAWCZYMI. 
 
 

INFOLINIA/INFORMACJA  

W SPRAWACH LEGALIZACJI POBYTU I PRACY OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH:  
tel.: 12 210 20 20,  e-mail: info.opt@muw.pl   Więcej informacji: https://infoopt.pl 

Kraków, ul. Przy Rondzie 6 

Projekt Wojewody Małopolskiego nr 17/7-2017/OG-FAMI i 15/10-2019/OG-FAMI 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 

 

DOKUMENTY 
NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY ZE WZGLĘDU NA 

HANDEL LUDŹMI 
1. Wypełniony wniosek o pobyt czasowy (pobierz) + kopia wypełnionego wniosku  

2. 4 fotografie biometryczne (paszportowe) 
3. Kopia paszportu (tylko zapisane strony) 
4. Dodatkowa kopia pierwszej strony paszportu (strona z danymi i zdjęciem) 
5. Potwierdzenie dokonania opłaty 340 zł za wniosek 

dane do przelewu: Wydział Podatków i Opłat UMK,  PKO Bank Polski S.A. 

 nr. rachunku: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 

 tytuł opłaty: zezwolenie na pobyt czasowy, imię i nazwisko aplikującego  
Powyższe dokumenty są niezbędne, aby wniosek mógł byd przyjęty do rejestracji.  

6. Dokumenty wskazujące na fakt, że cudzoziemiec jest ofiarą handlu ludźmi 
7. Dokumenty potwierdzające podjęcie współpracy z organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie o przestępstwo 

handlu ludźmi 
8. W przypadku małoletniego cudzoziemca dokumenty potwierdzające, iż otrzymał status pokrzywdzonego w postępowaniu 

w sprawie o przestępstwo handlu ludźmi 

Pamiętaj! Przed złożeniem wniosku musisz podjąd współpracę z organami paostwa właściwymi w tej sprawie (Policją lub 
Strażą Graniczną). 

 
Do czasu złożenia wniosku o pobyt czasowy cudzoziemiec może przebywad legalnie na terytorium RP na podstawie 

zaświadczenia wydawanego przez organ właściwy do prowadzenia postępowania w sprawie o przestępstwo dotyczącego 
handlu ludźmi tj. właściwy komendant Policji lub Straży Granicznej. 

 

JAK ZŁOŻYD WNIOSEK NA POBYT CZASOWY? 
1. Wypełnij wniosek (koniecznie podaj aktualny adres pobytu, w przypadku zmiany informuj Urząd) 
2. Umów termin na złożenie wniosku: https://infoopt.pl/umow-sie-na-wizyte-2/ 
3. Złóż wniosek wraz z dokumentami w wyznaczonym terminie w Wydziale Spraw Cudzoziemców. Jeśli nie masz 18 lat, 

wniosek powinien byd podpisany przez opiekuna prawnego.  

 

https://infoopt.pl/wp-content/uploads/2021/01/Wniosek-o-udzielenie-zezwolenia-na-pobyt-czasowy.pdf
https://infoopt.pl/umow-sie-na-wizyte-2/

