MATERIAŁ INFORMACYJNY NIE STANOWIĄCY ŹRÓDŁA PRAWA.
NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z USTAWĄ O CUDZOZIEMCACH I PRZEPISAMI WYKONAWCZYMI.

ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY – OCHRONA
MIĘDZYNARODOWA I HUMANITARNA
Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi, który bezpośrednio przed złożeniem
wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy,
ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych.
Zezwolenie na pobyt stały udzielane jest na czas nieoznaczony.
Ważne! W przypadku ww. postępowania istnieje wymóg nieprzerwanego pobytu na
terytorium RP. Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowiący
podstawę do udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały uznaje się za nieprzerwany, jeżeli
żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły
łącznie 10 miesięcy w okresach stanowiących podstawę do udzielenia mu zezwolenia
na pobyt stały. Od wyżej wymienionej reguły istnieją jednak wyjątki. Przerwa w pobycie nie
jest zaliczana jeżeli jest spowodowana:
1. wykonywaniem przez cudzoziemca obowiązków zawodowych lub świadczeniem
przez niego pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy
zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, lub
2. towarzyszeniem cudzoziemcowi, o którym mowa w pkt 1, przez jego małżonka lub
małoletnie dziecko, lub
3. szczególną sytuacją osobistą wymagającą obecności cudzoziemca poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i trwała nie dłużej niż 6 miesięcy, lub
4. wyjazdem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu odbycia praktyk lub
uczestnictwa w zajęciach, przewidzianych w toku studiów w polskiej uczelni.
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 posiadanie przez cudzoziemca, statusu uchodźcy,
ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
2. Dokumenty potwierdzające, że pobyt na terytorium Polski był nieprzerwany lub
dokumenty stwierdzające przyczyny wystąpienia przerw w pobycie (np. analiza
przerw w pobycie).
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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.

Materiały do pobrania
Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały

