
 

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 
POBYT Z CUDZOZIEMCEM 

 

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

2. 4 fotografie biometryczne (paszportowe) 
3. Kopia paszportu (wyłącznie zapisane strony) 
4. Dodatkowa kopia pierwszej strony paszportu (strona z danymi i zdjęciem) 
5. Potwierdzenie 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  
6. Ubezpieczenie zdrowotne np.: 

 polisa potwierdzająca prywatne ubezpieczenie zdrowotne (obejmujące koszty leczenia) na terytorium Polski (zagraniczną polisę 
należy dostarczyd wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski), 

 umowa zawarta z NFZ oraz potwierdzenie opłacenia składki ZUS za ostatni miesiąc 

 dokument potwierdzający zgłoszenie do ZUS członka rodziny ZUA PZUA.  
dla możliwie szybkiej realizacji sprawy dokumenty powinny potwierdzad fakt posiadania ubezpieczenia  co  najmniej przez okres 6 
miesięcy następujących po dacie złożenia, w przypadku zgłoszenia do ZUS – aktualny dokument 

7. Środki finansowe na pobyt, tj.: 
-     aktualny dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych wystarczających do pokrycia kosztów pobytu  w Polsce  
      (co najmniej 528 zł na każdy miesiąc pobytu) np.: 

 umowa potwierdzająca pobieranie wynagrodzenia,  

 oświadczenie członka rodziny o pokrywaniu kosztów utrzymania + dokument potwierdzający wysokośd dochodów tej osoby,   
dokumenty powinny nie byd starsze niż miesiąc licząc od daty złożenia wniosku 

8. Dokument potwierdzający posiadanie miejsca zamieszkania np.: 
-      umowa najmu lokalu mieszkalnego,  
-      akt własności lokalu mieszkalnego,  
-      umowa użyczenia lokalu mieszkalnego,  
-   oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania oraz 
dokument potwierdzający prawo własności do lokalu (oryginał do wglądu + kopia). 

Dodatkowo w poszczególnych przypadkach należy dołączyd:  
• dokumenty potwierdzające stopieo pokrewieostwa uznawane przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej (akty stanu cywilnego: akt 
małżeostwa, akt urodzenia),  
• dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca, z którym zamierza przebywad na terytorium RP, wymaganego 
prawem zezwolenia na pobyt, 
• zaświadczenie o podejmowaniu nauki (dotyczy dziecka/ucznia) 
 
 

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.  

  

http://muw.pl/doc/pobyt_czasowy_2019.docx
https://infoopt.pl/umow-sie-na-wizyte-2/

