
MATERIAŁ INFORMACYJNY NIE STANOWIĄCY ŹRÓDŁA PRAWA.  

NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z USTAWĄ O CUDZOZIEMCACH I PRZEPISAMI WYKONAWCZYMI. 
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tel.: 12 210 20 20,  e-mail: info.opt@muw.pl   Więcej informacji: https://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 

 

Zezwolenie na pobyt czasowy – inne okoliczności, nie wymienione w ustawie  

(ulotka dwustronna) 

Wyżej wymienionego zezwolenia udziela się jeśli okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, 

uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące. 

Wymagane dokumenty:  

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  

 

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku: 

1. Dokumenty potwierdzające istnienie okoliczności innych niż w pozostałych przepisach, uzasadniających 

pobyt cudzoziemca w Polsce przez okres powyżej 3 miesięcy (np. oświadczenie cudzoziemca o pozostawaniu 

w związku partnerskim, jeśli celem pobytu jest pobyt z partnerem).  

 

2. Dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania, np.: 

− potwierdzenie zameldowania; 

− akt własności lokalu mieszkalnego; 

− umowa najmu lokalu mieszkalnego; 

− inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym; 

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

 

3. Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub 
potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np.:  
- jeśli osoba jest zgłoszona do ZUS przez pracującego członka rodziny: ZUS ZCNA; 
- jeśli osoba nie jest zgłoszona do ZUS: prywatna polisa potwierdzająca możliwość korzystania z opieki 
zdrowotnej i szpitalnej w Polsce (zagraniczną polisę należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na 
język polski). 
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4. Dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu  
Osoba samotnie gospodarująca powinna posiadać środki w wysokości co najmniej 766 zł netto miesięcznie, 
zaś osoba w rodzinie co najmniej 600 zł netto miesięcznie. Np. w przypadku, gdy cudzoziemiec jest 
utrzymywany przez partnera, należy złożyć: 
- pisemne oświadczenie partnera o tym, że utrzymuje cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce 
(oświadczenie musi zawierać także informację o tym, ile osób partner ma na utrzymaniu), 
- dokument potwierdzający posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu przez partnera: np. umowa o 
pracę/zlecenie. 

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. 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK NA POBYT CZASOWY? 

1. Wypełnij wniosek i przygotuj wymagane dokumenty. 

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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