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Zezwolenie na pobyt stały dla dziecka obywatela polskiego,
pozostającego pod jego władzą rodzicielską
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 o udzielenie zezwolenia na pobyt stały w imieniu małoletniego cudzoziemca 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 stały 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.
W postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały stroną postępowania jest wyłącznie cudzoziemiec.
Miejsce składania wniosku: wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.
Opłaty: opłata skarbowa 640 zł, opłata za wydanie karty pobytu 50 zł
Czas załatwienia sprawy: Postępowanie w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały powinno
zakończyć się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wszczęcia, a postępowanie odwoławcze – w ciągu 2 miesięcy
od dnia otrzymania odwołania.
Niezbędne dokumenty:
1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały;
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 (małoletni) nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może
przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.
4. akt urodzenia dziecka
5. dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca, pod którego władzą rodzicielską znajduje się małoletni
cudzoziemiec, wymaganego prawem zezwolenia na pobyt stały , rezydenta długoterminowego UE lub obywatelstwa
polskiego.
6. dokumenty potwierdzające sprawowanie władzy rodzicielskiej.
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.

Nieprzerwany pobyt: Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, gdy żadna
z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy, chyba że
przerwa była spowodowana:
1) wykonywaniem przez cudzoziemca obowiązków zawodowych lub świadczeniem przez niego pracy poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, lub
2)

towarzyszeniem cudzoziemcowi, o którym mowa w pkt 1, przez jego małżonka lub małoletnie dziecko, lub

3)

szczególną sytuacją osobistą wymagającą obecności cudzoziemca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i

trwała nie dłużej niż 6 miesięcy, lub
4)

wyjazdem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu odbycia praktyk lub uczestnictwa

w zajęciach, przewidzianych w toku studiów w polskiej uczelni.
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