
 

MATERIAŁ INFORMACYJNY NIE STANOWIĄCY ŹRÓDŁA PRAWA.  

NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z USTAWĄ O CUDZOZIEMCACH I PRZEPISAMI WYKONAWCZYMI. 

 

 

ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY – KARTA POLAKA 

Zezwolenie na pobyt stały udzielane jest cudzoziemcowi, posiadającemu ważną Kartę Polaka, 

który 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. Ważna Karta Polaka (oryginał do wglądu); 

2. Dokumenty potwierdzające zamiar pozostania w Polsce na stałe (tj. wypełnienie 

uzasadnienia potwierdzającego zamiar pozostania w Polsce na stałe, które znajduje się 

we wniosku o pobyt stały – str. 10 pkt F). 

3. Dokumenty potwierdzający zamiar osiedlenia się na terytorium Polski (np. akt 

własności lokalu, dokument potwierdzający wykonywanie pracy w Polsce, dokument 

potwierdzający odbywanie kursów, nauki, dowód zamieszkania na stałe w Polsce 

członków rodziny z dokumentami potwierdzającymi pokrewieństwo) 

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. 

Pamiętaj! Pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się w terminie do 

3 miesięcy od daty złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały -  po upływie 

tego terminu złożony wniosek o przyznanie świadczeń pieniężnych pozostawia się bez 

rozpoznania. 

Ważne! Artykuł dotyczący świadczenia pieniężnego przyznawanego dla posiadacza Karty 

Polaka 

Materiały do pobrania: 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały 

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadacza Karty Polaka 

Najczęściej zadawane pytania – pobyt stały + świadczenia pieniężne 

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/swiadczenia-pieniezne-dla-posiadaczy-karty-polaka/
https://infoopt.pl/swiadczenia-pieniezne-dla-posiadaczy-karty-polaka/
https://infoopt.pl/wp-content/uploads/2021/05/Wniosek-o-udzielenie-zezwolenia-na-pobyt-sta%C5%82y.pdf
https://infoopt.pl/wp-content/uploads/2021/01/wz%C3%B3r-wniosku-o-%C5%9Bwiadczenie-pieni%C4%99%C5%BCne-dla-posiadacza-Karty-Polaka-osiedlaj%C4%85cego-si%C4%99-na-teryrytorium-RP.pdf
https://infoopt.pl/wp-content/uploads/2021/01/Pobyt-sta%C5%82y-FAQ.pdf

