Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
http://wsoic.kielce.uw.gov.pl/wso/oddzial-ds-cudzoziemcow/zezwolenie-na-pobyt/zezwolenie-na-pobyt-cza/inne-okolicznosci/2
41,Zezwolenie-n-apobyt-czasowy-dla-pokrzywdzonego-pracownika-po-procesie.html
2020-09-30, 21:44

Zezwolenie n apobyt czasowy dla pokrzywdzonego
pracownika po procesie
Zezwolenie na pobyt czasowy – inne okoliczności - pokrzywdzony po procesie
Zezwolenia na pobyt czasowy można udzielić cudzoziemcowi, który bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego
zezwolenia przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia udzielonego pokrzywdzonym w
wyniku przestępstwa powierzenia wykonywania pracy w warunkach szczególnego wykorzystania, o którym mowa w art. 10
ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) w postępowaniu karnym toczącym się przeciwko
podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy , lub małoletnim cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu
uprawniającego do pobytu na terytorium RP, któremu powierzono wykonywanie pracy, do czasu otrzymania zaległego
wynagrodzenia od podmiotu powierzającego wykonywanie pracy albo podmiotu, o którym mowa w art. 6 lub art. 7 ustawy z
dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.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.
Podstawa prawna: art. 187 pkt 5 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 z pózn.
zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
Sposób składania wniosku:
Wniosek składa cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych
Jeśli wniosek nie zostanie złożony osobiście lub zostanie wysłany pocztą – po doręczeniu wniosku do wojewody cudzoziemiec
zostanie wezwany do osobistego stawiennictwa w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem
pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca składa jego rodzic, małżonek obywatela polskiego, ustanowiony przez sąd
opiekun lub kurator.
W imieniu małoletniego cudzoziemca wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy składają rodzice lub
ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.
Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która w dniu
złożenia wniosku ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność.
Rodzic małoletniego cudzoziemca, który w dniu złożenia wniosku skończył 6 rok życia ma obowiązek umożliwić przy
składaniu wniosku złożenie przez małoletniego odcisków linii papilarnych.
Jeśli wniosek dotyczący małoletniego, który w dniu złożenia wniosku skończył 6 rok życia nie zostanie złożony przy jego

obecności lub zostanie wysłany pocztą – po doręczeniu wniosku do wojewody rodzic zostanie wezwany do zapewnienia
obecności małoletniego w terminie nie krótszym niż 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Miejsce składania wniosku: wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.
Opłaty: opłata skarbowa 340 zł, opłata za wydanie karty pobytu 50 zł
Niezbędne dokumenty:
1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;
2. 4 aktualne fotografie – nieuszkodzone, kolorowe, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na
jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części
barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii. Fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z
ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i
zamkniętymi ustami;
3. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy
cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny
dokument potwierdzający tożsamość.
Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie nie
krótszym niż 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:
Uwaga: Dołączenie wszystkich wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość
korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.
1. Dokumenty poświadczające fakt toczącego się postępowania w sprawie odzyskania zaległego wynagrodzenia;
2. Dokumenty poświadczające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu 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;
3. dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania (np. poświadczenie zameldowania, umowa
najmu mieszkania, inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym, lub oświadczenie osoby uprawnionej do
władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania);
4. dokumenty potwierdzające, że cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utrzymanie.
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.
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