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ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY – POCHODZENIE POLSKIE 

Zezwolenie na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi, jeśli jest osobą o polskim pochodzeniu 

i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe. 

Zezwolenie na pobyt stały udzielane jest na czas nieoznaczony.  

Pierwsza karta pobytu wydawana jest z urzędu przez wojewodę, który udzielił 

cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały na okres 10 lat od dnia jej wydania. 

Przed upływem okresu ważności należy uzyskać kolejną kartę pobytu. Ponadto w niektórych 

przypadkach powstaje obowiązek wymiany posiadanej karty pobytu. 

 

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku: 

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

ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. 

1. Dokumenty potwierdzające, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje 

pradziadków cudzoziemca było narodowości polskiej; 

2. Dokumenty potwierdzające związek z polskością, w szczególności przez pielęgnowanie 

polskiej mowy, polskich tradycji i zwyczajów; 

− dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą ̨być dokumenty, wydane 
przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego 
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczące cudzoziemca lub jego 
rodziców, dziadków lub pradziadków, a w szczególności: 

a) polskie dokumenty tożsamości; 
b) akty stanu cywilnego lub ich odpisy albo metryki chrztu poświadczające 

związek z polskością; 
c) dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, 

zawierające wpis informujący o narodowości polskiej; 
d) dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwiezienia, zawierające 

wpis  informujący o narodowości polskiej; 
e) dokumenty tożsamości lub inne dokumenty urzędowe zawierające wpis 

informujący o narodowości polskiej. 
f) rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o jej 

narodowości polskiej; 
g) potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie. 

3. Dokumenty potwierdzające zamiar pozostania w Polsce na stałe. 

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ 

dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany do 

dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o 

których mowa we wniosku.  

https://infoopt.pl/wydanie-kolejnej-karty-pobytu-w-przypadku-posiadaczy-zezwolenia-na-pobyt-staly-lub-pobyt-rezydenta-dlugoterminowego-ue/
https://infoopt.pl/wymiana-karty-pobytu/
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Materiały do pobrania 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały 

 

https://infoopt.pl/wp-content/uploads/2020/08/Wniosek-o-udzielenie-zezwolenia-na-pobyt-staly.pdf

