ZEZWOLENIE NA POBYT
REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE
MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU
Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Mickiewicza 3 pok. 103
Klienci przyjmowani są:
poniedziałki godz. 7.15 – 16.45
wtorki, czwartki i piątki godz. 7.45 – 15.15
środa nieczynne

KONTAKT
Podlaski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział do Spraw Cudzoziemców i Rejestracji Zaproszeń
Białystok, ul. Mickiewicza 3 pok. 103
tel. 85 7439 432; 7439 251; 7439 290; 7439 253
fax. 85 7439 444
e-mail: bczajkowska@bialystok.uw.gov.pl

TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU
Cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego UE osobiście, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeśli wniosek nie zostanie złożony osobiście lub zostanie wysłany pocztą – po doręczeniu
wniosku do wojewody cudzoziemiec zostanie wezwany do osobistego stawiennictwa
w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez
rozpoznania.
Jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego UE został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki
formalne zostały uzupełnione w terminie:
-

wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla
potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego UE;
pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia
złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na
rezydenta długoterminowego UE stanie się ostateczna (przepisu nie stosuje się w razie
zawieszenia postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na
rezydenta długoterminowego UE na wniosek strony).
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PODSTAWOWE INFORMACJE
Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się cudzoziemcowi na czas
nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku
i spełnia łącznie następujące warunki:
1)

posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów
utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;

2)

posiada ubezpieczenie zdrowotne 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) posiada potwierdzoną znajomość języka polskiego /przepisu nie stosuje się do
małoletniego cudzoziemca, który do dnia złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia
a pobyt rezydenta długoterminowego UE nie ukończył 16. roku życia/
Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela cudzoziemcowi lub odmawia
udzielenia, w drodze decyzji
wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu
cudzoziemca.
Składając wniosek, cudzoziemiec uzasadnia go, składa pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań pisemne oświadczenie, że dane zawarte we wniosku
są prawdziwe.
Od cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie mu zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego UE pobiera się odciski linii papilarnych.
W przypadku, gdy pobranie odcisków linii papilarnych od cudzoziemca jest fizycznie
niemożliwe, odcisków tych nie pobiera się.

WYMAGANE DOKUMENTY





wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku,
4 fotografie osoby, której wniosek dotyczy - spełniające następujące wymagania
- nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
- wymiary 35 mm x 45 mm;
- wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
- przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej
części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle,
w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi
włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują
naturalny kolor jego skóry;
- przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu
cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii.
ważny dokument podróży (w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy
cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego
uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość),

Brak, któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów spowoduje wezwanie
cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem
pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
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tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, w którym cudzoziemiec będzie przebywał,
dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego,
dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych prawem zezwoleń lub zgód na
pobyt lub potwierdzających posiadanie statusu uchodźcy, lub objęcie ochroną
uzupełniającą,
dokumenty potwierdzające, że pobyt na terytorium RP był nieprzerwany lub
dokumenty stwierdzające przyczyny wystąpienia przerw w pobycie,
PIT 38 lub PIT 40 za ostanie 3 lata przed złożeniem wniosku (posiadacze zezwolenia na
pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich
kwalifikacji za ostanie 2 lata) – w celu poświadczenia źródła stabilnego i regularnego
dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny
pozostających na utrzymaniu(dla osoby samotnie gospodarującej - 634 PLN netto
miesięcznie, dla osoby w rodzinie – w wysokości 514 PLN netto miesięcznie),
dokumenty potwierdzające 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 RP,
poświadczenie zameldowania,
opłata skarbowa.

Dokumenty powinny być:
-

-

sporządzone w języku polskim;
oryginałami lub kopiami potwierdzonymi urzędowo za zgodność z oryginałem;
zamiast oryginału dokumentu cudzoziemiec może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego
zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego
w sprawie pełnomocnika cudzoziemca – będącego adwokatem, radcą prawnym,
rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym – nie dotyczy dokumentów
tożsamości (podróży);
przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego – w przypadku dokumentów
sporządzonych w języku obcym, służących za dowód w postępowaniu (nie dotyczy
dokumentu podróży).

Cudzoziemiec może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga
jego osobistego działania. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność
do czynności prawnych.
-

pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu;
pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis
pełnomocnictwa;
wraz z pełnomocnictwem do akt sprawy należy dołączyć dowód wniesienia opłaty
skarbowej w wysokości 17 PLN;
udzielone pełnomocnictwo powinno upoważniać do reprezentowania cudzoziemca
w konkretnym postępowaniu zarówno przed właściwym wojewodą jaki i przed Szefem
Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

OPŁATA ZA ZEZWOLENIE NA POBYT REZYDENTA
DŁUGOTERMINOWEGO UE
Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego
UE wynosi: 640

PLN.

Na terenie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nie ma możliwości
dokonania opłaty skarbowej. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać gotówką –
bez prowizji – w następujących punktach:
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w kasie Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, pok. 18,
w kasie Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Składowa 11

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 udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
– podając imię i nazwisko)
W przypadkach dokonywania opłat przez internet należy pamiętać, aby wydruk zawierał
adnotację ,,Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie art. 7 ustawy Prawo
bankowe. Nie wymaga stempla i podpisu,,.

OPŁATA ZA KARTĘ POBYTU:
Opłata za wydanie karty pobytu wynosi: 50 PLN.
Opłatę za wydanie lub wymianę karty pobytu wpłaca się przed jej odbiorem na
rachunek bankowy:
Wydział Finansów i Budżetu
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
94101010490000392231000000
O/O NBP Białystok
(z dopiskiem opłata za wydanie karty pobytu – podając imię i nazwisko)
W przypadkach dokonywania opłat przez Internet należy pamiętać, aby wydruk zawierał
adnotację ,,Dokument sporządzony elektronicznie na podstawie art. 7 ustawy Prawo
bankowe. Nie wymaga stempla i podpisu,,.

ULGI W OPŁACIE ZA KARTĘ POBYTU
Ulga w opłacie za wydanie lub wymianę karty pobytu przysługuje cudzoziemcom:
-

którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole
wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty
pobytu nie ukończyli 16 lat.

Ulga w opłacie wynosi 50 % tj. 25 złotych
Dokumentami wymaganymi do uzyskania ulgi w opłacie za wydanie lub wymianę
karty pobytu są:
-

zaświadczenie właściwego organu do spraw pomocy społecznej o aktualnym
korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
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-

zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej, w której
cudzoziemiec pobiera naukę;
odpis aktu urodzenia małoletniego cudzoziemca

DODATKOWE INFORMACJE
Cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie mu zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego UE posiada dochód, jeżeli wymogi, o których mowa w art. 114 ust. 2,
spełniał:
1)

w ciągu 2 lat pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed
złożeniem wniosku - w przypadku, o którym mowa w art. 212 ust. 1 pkt 1 (pobyt co
najmniej przez 2 lata bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na
pobyt rezydenta długoterminowego UE na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy
w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji);

2)

w ciągu 3 lat pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed
złożeniem wniosku - w pozostałych przypadkach.

Za tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego nie uznaje się umowy użyczenia lokalu,
chyba że użyczającym jest zstępny, wstępny, małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo
cudzoziemca.

Do 5-letniego okresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa
w art. 211 ust. 1, zalicza się:
1)

2)
3)

łączny okres legalnego pobytu na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli cudzoziemiec
przebywał legalnie i nieprzerwanie na tym terytorium co najmniej przez 5 lat na
podstawie wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dokumentu
pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002,
z adnotacją "Niebieska Karta UE", w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 2 lata bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia
na pobyt rezydenta długoterminowego UE na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy
w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
cały okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w toku postępowania
w sprawie nadania statusu uchodźcy, jeżeli przekroczył on 18 miesięcy;
połowę okresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku
cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) na podstawie wizy wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 9 lub 10, lub
b) na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 144 lub art. 187 pkt 1 lit. b, lub
c) w toku postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej.

Do 5-letniego okresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa
w art. 211 ust. 1, nie zalicza się pobytu cudzoziemca:
1)
2)
3)
4)
5)

będącego pracownikiem delegowanym przez usługodawcę w celu transgranicznego
świadczenia usług lub będącego usługodawcą świadczącym usługi transgraniczne;
przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy Schengen
upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym
terytorium wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23;
w okresie jego nauki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
który został zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu
określony w decyzji w tej sprawie, także w przypadku przedłużenia tego terminu;
który jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadkach,
o których mowa w art. 299 ust. 6;
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6)
7)
8)
9)

będącego członkiem misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa obcego
lub inną osobą zrównaną z nimi na podstawie ustaw, umów międzynarodowych lub
powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych;
o którym mowa w art. 139a ust. 1, art. 139a ust. 1 lub 181 ust.1;
w toku postępowania w sprawie nadania mu statusu uchodźcy, w przypadku gdy
postępowanie to zakończyło się odmową nadania statusu uchodźcy lub udzielenia
ochrony uzupełniającej;
na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu
granicznego.

Pobyt cudzoziemca stanowiący podstawę do udzielenia mu zezwolenia na pobyt
rezydenta długoterminowego UE uznaje się za nieprzerwany, jeżeli żadna
z przerw w nim:
1)
2)

nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy
w 5-letnim okresie, o którym mowa w art. 211 ust. 1 - w przypadku pobytu cudzoziemca
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
nie była dłuższa niż 12 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 18 miesięcy
w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - w przypadku pobytu na terytorium innego
państwa członkowskiego Unii Europejskiej cudzoziemca posiadającego zezwolenie na
pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich
kwalifikacji.

Powyższego przepisu nie stosuje się, jeżeli przerwa była spowodowana:
Przepisu w zakresie, w jakim przewiduje maksymalne dopuszczalne okresy przerw w pobycie
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie stosuje się, jeżeli 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.

Znajomość języka polskiego, potwierdza się jednym z następujących dokumentów:
1) urzędowym poświadczeniem znajomości języka polskiego, o którym mowa w art. 11a
ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r.
poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60), na poziomie biegłości językowej co najmniej B1;
2) świadectwem ukończenia w Rzeczypospolitej Polskiej szkoły w rozumieniu art. 2 pkt 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) lub
uczelni w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201) z wykładowym językiem polskim;
3) świadectwem ukończenia szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim za granicą,
odpowiadającej szkole lub uczelni w rozumieniu, odpowiednio, art. 2 pkt 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe lub art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
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PODSTAWA DO ODMOWY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA
Cudzoziemcowi odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na
pobyt rezydenta długoterminowego UE, gdy w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego
zezwolenia:
1) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) nielegalnie lub
b) na podstawie wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium wydanej w celu, o którym mowa
w art. 60 ust. 1 pkt 23, lub
c) w celu odbycia studiów lub szkolenia zawodowego, lub
d) w związku z zamiarem podjęcia lub kontynuowania nauki na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, lub
e) w związku z uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt
tolerowany, azylu lub ochrony czasowej, lub
f) w związku z ubieganiem się o udzielenie ochrony międzynarodowej lub udzielenie azylu,
lub
g) na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 139a ust. 1, art. 139o ust. 1 lub art. 181
ust. 1, lub
h) na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu
granicznego, lub
2)jest pracownikiem delegowanym przez usługodawcę w celu transgranicznego świadczenia
usług lub usługodawcą świadczącym usługi transgraniczne, lub
3) jest zatrzymany, umieszczony w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców lub
jest wobec niego stosowany środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju, lub
4) odbywa karę pozbawienia wolności lub jest tymczasowo aresztowany, lub
5) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po tym, jak został zobowiązany do
powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji w tej
sprawie, także w przypadku przedłużenia tego terminu, lub
6) jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadkach, o których
mowa w art. 299 ust. 6, lub
7) przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, lub
Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1, cudzoziemcowi odmawia się wszczęcia
postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
gdy przy składaniu wniosku o udzielenie mu tego zezwolenia albo w terminie, o którym mowa
w art. 219 ust. 6, nie złożył odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu.

PODSTAWA DO ODMOWY UDZIELENIA ZEZWOLENIA NA POBYT
REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE
Cudzoziemcowi odmawia się
długoterminowego UE, jeżeli:

udzielenia

zezwolenia

na

pobyt

rezydenta

1)
2)

nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 211 ust. 1, lub
wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Na okoliczności, o których mowa w pkt 2, nie można się powoływać w celach
gospodarczych.
Wojewoda
umieszcza
w
dokumencie
podróży
cudzoziemca
potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na
długoterminowego UE.

odcisk
stempla
pobyt rezydenta
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Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia
złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt
rezydenta długoterminowego UE stanie się ostateczna (przepisu nie stosuje się w razie
zawieszenia postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt
czasowy na wniosek strony).

PODSTAWA PRAWNA
Art. 211 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2206 z późn. zm.)

TRYB ODWOŁAWCZY
Wydawanie zezwoleń na pobyt stały następuje nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia
złożenia wymaganego wniosku wraz z dokumentami. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Od decyzji służy odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie za
pośrednictwem Wojewody Podlaskiego. Pisemne odwołanie należy składać w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.

