KARTA POLAKA – nowe kompetencje wojewody
Z dniem 01 stycznia 2017 roku wchodzą w życie przepisy znowelizowanej ustawy z
dnia 07 września 2007 roku o Karcie Polaka w zakresie świadczeń pieniężnych dla
posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej
przeznaczonych na pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w
Rzeczypospolitej Polskiej.

1. KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM O ŚWIADCZENIA
Cudzoziemiec, który po 01 stycznia 2017 roku wystąpi do Wojewody
właściwego ze względu na miejsce pobytu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na
pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka.
Świadczenie pieniężne nie przysługuje osobie, która została objęta tym
świadczeniem jako członek rodziny wnioskodawcy, a następnie złożyła wniosek o
udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka

2. OKRES, NA JAKI PRZYZNAWANE BĘDZIE ŚWIADCZENIE
Świadczenie pieniężne przyznaje się na okres 9 miesięcy. Zgodnie z ustawą
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, którzy przebywają razem z nim na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej

3. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU
Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się do Wojewody, do którego
został złożony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.
W przypadku Wojewody Podlaskiego wnioski przyjmowane będą w siedzibie
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Wydziale Spraw Obywatelskich i
Cudzoziemców ul. Mickiewicza 3 na parterze w punkcie przyjęć wniosków o wpisanie
zaproszenia do ewidencji (łącznik)
Klienci przyjmowani są:
poniedziałki godz. 7.00 – 17.00
wtorki, czwartki i piątki godz. 7.30 – 15.00
środa nieczynne
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Wnioski można również składać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaski Urząd Wojewódzki 15-213
Białystok, ul. Mickiewicza 3

4. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU
Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się w terminie do 3 miesięcy
od dnia złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. 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.

5. DOKUMENTY WYMAGANE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU
1.
2.
3.
4.

Karta Polaka,
akt urodzenia,
aktualny dokument podróży (z pieczątką przekroczenia granicy),
w przypadku członków rodziny objętych wnioskiem – dokumenty
potwierdzające stopień pokrewieństwa (akty urodzeń, małżeństwa),
dokumenty podróży członków rodziny
5. dokument potwierdzający zamieszkiwanie oraz zamiar osiedlenia się przez
wnioskodawcę i członków rodziny na terytorium RP np. potwierdzenie
zameldowania, umowa najmu lokalu mieszkalnego, w przypadku dzieci w
wieku szkolnym zaświadczenie o podjęciu nauki, umowa o pracę itp.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedkładać wraz z ich
tłumaczeniami dokonanymi przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę
tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości
W przypadku wniosków składanych za pośrednictwem operatora pocztowego
należy dołączyć uwierzytelnione kopie wskazanych powyżej dokumentów.

6. DECYZJA O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA
świadczenia pieniężne przyznaje w drodze decyzji wojewoda właściwy do przyjęcia
wniosku o przyznanie świadczenia. Organem wyższego stopnia w stosunku do
wojewody jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.) za wydanie decyzji w sprawie przyznania
posiadaczowi Karty Polaka świadczeń pieniężnych pobierana jest opłata skarbowa
w wysokości 10 złotych.
Na terenie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku można dokonać
transakcji kartą kredytową w Sekretariacie Wydziału Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców pokój 108 lub gotówką – bez prowizji – w następujących punktach:



w kasie Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, pok. 18,
w kasie Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Składowa 11
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lub bezgotówkowo na rachunek bankowy:
Urząd Miejski w Białymstoku - Departament Finansów Miasta
Bank Pekao SA
26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
(z dopiskiem opłata za przyznanie świadczenia pieniężnego – podając imię i nazwisko)

7. WYPŁATA ŚWIADCZENIA
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 na
inne znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy do wypłaty
świadczenia pozostaje starosta wskazany przez wojewodę w decyzji o przyznaniu
świadczenia pieniężnego

8. WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO
wzór formularza wniosku stanowi Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru
formularza wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego posiadaczowi Karty
Polaka osiedlającemu się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu
przyznawania pomocy (Dz. U. poz. 2274)
WZÓR WNIOSKU

9. KONTAKT
Podlaski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział do Spraw Cudzoziemców i Rejestracji Zaproszeń
Białystok, ul. Mickiewicza 3 pokój 115
tel. 85 7439 317
fax. 85 7439 444
e-mail: bczajkowska@bialystok.uw.gov.pl

