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

(ulotka dwustronna) 

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. 

Podstawowe dokumenty  

• Wypełniony wniosek o pobyt czasowy 
We wniosku w sekcji C. I. należy zaznaczyć i uzupełnić punkt 16) inne okoliczności. 
Pobierz wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami TUTAJ  

• Kopia wypełnionego wniosku  

• 4 fotografie paszportowe 

• Kopia zapisanych stron paszportu cudzoziemca  

• Dodatkowa kopia pierwszej strony paszportu cudzoziemca 
(strona z danymi i zdjęciem) 

• Potwierdzenie dokonania opłaty 340 zł za udzielenie zezwolenia: 

− 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 cudzoziemca. 

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku 

➔ W PRZYPADKU WYMIENIONYCH PONIŻEJ DOKUMENÓW  NALEŻY KAŻDORAZOWO ZŁOŻYĆ KOPIĘ 

DOKUMENTU ORAZ OKAZAĆ ORYGINAŁ DOKUMENTU 

➔ W PRZYPADKU DOKUMENTU SPORZĄDZONEGO W JĘZYKU INNYM NIŻ POLSKI, NALEŻY DODATKOWO ZŁOŻYĆ 

KOPIĘ TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁEGO DOKUMENTU NA  J. POLSKI ORAZ OKAZAĆ ORYGINAŁ TŁUMACZENIA 

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. 

 
1. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca ubezpieczenia zdrowotnego, które umożliwia 

korzystanie z opieki zdrowotnej i szpitalnej w Polsce (korzystanie zarówno z opieki lekarza w przychodni jak 

i leczenie szpitalne) np.:  

− dokument ZUS ZCNA (jeśli cudzoziemiec jest zgłoszony do ZUS przez pracującego członka rodziny) lub 

− prywatna polisa ubezpieczeniowa (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 na każdy  
planowany miesiąc pobytu, zaś osoba w rodzinie co najmniej 600 zł netto na każdy planowany miesiąc pobytu. 
  
W przypadku, gdy cudzoziemiec jest utrzymywany finansowo 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. 
 

5. W przypadku, gdy celem pobytu w Polsce jest pobyt z partnerem, należy złożyć kopię dowodu osobistego 
lub paszportu partnera, z którym zamierza się przebywać.  
Należy okazać oryginał dowodu/paszportu partnera.  
 

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK NA POBYT CZASOWY? 

1. Umów termin na złożenie wniosku: na stronie  infoopt.pl  wybierz zakładkę UMÓW WIZYTĘ 
 Link:  https://infoopt.pl/umow-sie-na-wizyte-2/  
 

2. Złóż wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów osobiście, w terminie wyznaczonym przez urząd. 
Podczas postępowania odbieraj korespondencję listowną. O każdej zmianie adresu informuj urząd: 
https://infoopt.pl/kontakt/ 
 

3. Ważne! W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez urząd dowodów,                  
w trakcie postępowania cudzoziemiec może być wzywany przez urząd do dostarczenia innych dokumentów    
lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. 
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