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Świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka
osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej
Osoby, która złoży wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z powołaniem się na okoliczność, o której mowa w art.
195 ust. 1 pkt 9 - posiada Kartę Polaka - ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj. Dz. U. z 2016, poz.1990 z
późn. zmn.) na jej wniosek, może być przyznane świadczenie pieniężne na okres do 9 miesięcy.

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się do wojewody, do którego został złożony wniosek o
udzielenie zezwolenia na pobyt stały.
Pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia
wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.
Pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego złożony po upływie tego terminu pozostawia się bez
rozpoznania.
Kolejny wniosek o świadczenie pieniężne złożony przez osobę, której przyznano świadczenie pieniężne w łącznym
wymiarze 9 miesięcy, pozostawia się bez rozpoznania.
Świadczenie pieniężne ustala się w kwocie stanowiącej:
1. w okresie pierwszych 3 miesięcy – równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w
roku złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego – na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość
50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka;
2. w okresie od 4. do 9. miesiąca – odpowiednio 60% kwot określonych w pkt 1.
Przy ustalaniu wysokości świadczenia pieniężnego uwzględnia się wyłącznie członków rodziny wnioskodawcy –
małżonka i małoletnie dzieci pozostające pod ich władzą rodzicielską, którzy przebywają razem z nim na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
Świadczenie będzie przysługiwało Cudzoziemcowi, który posiada Kartę Polaka i złoży wniosek o udzielenie zezwolenia
na pobyt stały po dniu 1 stycznia 2017 r.
Świadczenie pieniężne nie przysługuje osobie, która została objęta tym świadczeniem jako członek rodziny
wnioskodawcy, a następnie złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.
Wypłaty świadczenia pieniężnego dokonuje w okresach miesięcznych starosta wskazany przez wojewodę w decyzji
przyznającej świadczenie pieniężne jako właściwy ze względu na miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej osoby uprawnionej do świadczenia pieniężnego.
W przypadku zmiany miejsca pobytu przez wnioskodawcę lub członków rodziny określonych w art. 8c ust. 1 pkt 1 na
inne znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy do wypłaty świadczenia pozostaje starosta
wskazany przez wojewodę w decyzji o przyznaniu świadczenia pieniężnego
W przypadku wydania decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt stały następuje z mocy prawa zawieszenie
wypłaty świadczenia pieniężnego.
W przypadku, gdy decyzja o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt stały stanie się ostateczna następuje z mocy
prawa utrata świadczenia pieniężnego.

Świadczenia pieniężnego nie wlicza się do dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca2004 r. o
pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.3).
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