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ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY DZIECI CUDZOZIEMCÓW 

POSIADAJĄCYCH POBYT STAŁY LUB REZYDENTA 

DŁUGOTERMINOWEGO 

Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi, będącemu dzieckiem cudzoziemca, 

któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE 

pozostającemu pod jego władzą rodzicielską: 

a) urodzonemu po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia 

na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub 

b) urodzonemu w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego temu cudzoziemcowi 

lub w okresie pobytu tego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany albo w związku 

z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej. 

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 jej ważności 

należy uzyskać kolejną kartę pobytu. Ponadto w niektórych przypadkach powstaje obowiązek wymiany 

posiadanej karty pobytu. 

Pamiętaj! Wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca składają do wojewody: 

• rodzice albo jedno z rodziców, lub 

• ustanowieni przez sąd opiekunowie lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów. 

Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały cudzoziemcowi będącemu osobą 
małoletnią, która nie ukończyła 6. rok życia, nie jest wymagana jego obecność. 

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. Akt urodzenia dziecka; 

2. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca, pod którego władzą rodzicielską 

znajduje się małoletni cudzoziemiec, wymaganego prawem zezwolenia na pobyt stały lub 

rezydenta długoterminowego UE; 

3. Dokumenty potwierdzające sprawowanie władzy rodzicielskiej. 

 

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/
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/2021/05/Wniosek-o-udzielenie-zezwolenia-na-pobyt-sta%C5%82y.pdf

