
 

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 2102020,  e-mail: info.opt@muw.pl   Więcej informacji: www.infoopt.pl  

Kraków, ul. Przy Rondzie 6 

Projekt Wojewody Małopolskiego nr 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 
ABSOLWENT POSZUKUJĄCY PRACY 

 

1. Wypełniony wniosek o pobyt czasowy (pobierz)  + kopia wypełnionego wniosku  
2. 4 fotografie biometryczne (paszportowe) 
3. Kopia zapisanych stron paszportu + dodatkowa kopia pierwszej strony paszportu  

(strona z danymi i zdjęciem) 
4. Potwierdzenie dokonania 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  
 

POZOSTAŁE DOKUMENTY WYMAGANE ROZPATRZENIA WNIOSKU  
 
➔ JEŚLI WNIOSEK JEST SKŁADANY OSOBIŚCIE – PONIŻSZE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W FORMIE KOPII ORAZ OKAZAĆ 

ORYGINAŁY DOKUMENTÓW DO WGLĄDU. 

 

➔ JEŚLI WNIOSEK JEST SKŁADANY POCZTĄ – PONIŻSZE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W FORMIE KOPII POTWIERDZONYCH 

NOTARIALNIE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM LUB EWENTUALNIE PRZESŁAĆ ORYGINAŁY WRAZ Z PROŚBĄ O ZWROT 

ORYGINAŁÓW PO ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA.   

 

➔ JEŚLI DOKUMENT ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W JĘZYKU INNYM NIŻ POLSKI, NALEŻY DOŁĄCZYĆ RÓWNIEŻ TŁUMACZENIE 

PRZYSIĘGŁE NA  J. POLSKI.  

 

5. Dokument potwierdzający posiadanie aktualnego miejsca zamieszkania, np.: 

− umowa najmu lokalu mieszkalnego lub   

− potwierdzenie zameldowania lub  akt własności lokalu mieszkalnego lub  

− oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca 
zamieszkania + dokument potwierdzający prawo własności do lokalu. 

dla możliwie szybkiej realizacji sprawy dokument powinien potwierdzać fakt posiadania miejsca zamieszkania przez co 
najmniej 6 miesięcy licząc od daty złożenia dokumentu 

 
6. Ubezpieczenie zdrowotne, np.:  

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

− umowa zawarta z NFZ oraz potwierdzenie opłacenia składki ZUS za ostatni miesiąc. 
dla możliwie szybkiej realizacji sprawy dokumenty powinny potwierdzać fakt posiadania ubezpieczenia co najmniej przez 
okres 6 miesięcy następujących po dacie złożenia, w przypadku zgłoszenia do ZUS – aktualny dokument 

 
7. Zaświadczenie o ukończeniu studiów lub dyplom potwierdzający ukończenie polskiej uczelni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info.opt@muw.pl
http://www.muw.pl/
https://cudzoziemcy.gov.pl/wp-content/uploads/2019/10/Wniosek-o-udzielenie-cudzoziemcowi-zezwolenia-na-pobyt-czasowy.pdf
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8. Wystarczające środki finansowe  
Dokument poświadczający posiadanie wystarczających środków finansowych to aktualne (nie starsze niż miesiąc na dzień 

składania) zaświadczenie o wysokości środków finansowych na posiadanym przez cudzoziemca rachunku bankowym.  

Kwota środków finansowych na rachunku bankowym powinna przekraczać sumę dwóch poniższych kategorii:  

1. Środki finansowe na utrzymanie podczas pobytu w Polsce przez okres 9 miesięcy (jest to okres, na który wydaje się 
ww. zezwolenie na pobyt czasowy), 

2. Środki finansowe na pokrycie podróży powrotnej.  
 
Wyjaśnienie kategorii:  
1. Środki finansowe na utrzymanie podczas pobytu w Polsce –  9 x 776 zł jeżeli cudzoziemiec jest sam lub 9 x po 600 zł  

na każdą osobę jeśli cudzoziemiec jest osobą w rodzinie. 
2. Środki  finansowe na pokrycie podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania to: 

− 200 złotych, jeśli student przybył z państwa sąsiadującego z Polską, 

− 500 złotych, jeśli student przybył z państwa UE niesąsiadującego z Polską, 

− 2500 złotych, jeśli student przybył z państwa niebędącego członkiem UE, niesąsiadującego z Polską.  
 
Przykład : Wysokość środków aktualnego salda konta bankowego samotnie gospodarującego cudzoziemca  
z Ukrainy  (koszty pobytu   + koszt podróży powrotnej do kraju pochodzenia) to 6509 zł.  
 

 
 

JAK ZŁOŻYĆ 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/ → UMÓW WIZYTĘ (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 być podpisany przez opiekuna prawnego.  
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