
PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ZEZWOLENIE NA POBYT 

CZASOWY NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

2020 

 
Miejsce składania dokumentów:  

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
ul. Wały Chrobrego 4 
70-502 Szczecin 
pok. 92 (na parterze, po prawej stronie od wejścia)  
tel. +48 91 43 03 728 

Czynne:  poniedziałek:   8:00 – 16:45  oraz wtorek  - piątek:  8:00 – 15:00 
 
Uwaga! ze względu na kilkumiesięczne kolejki radzimy wysłać wniosek ze wszystkimi dokumentami pocztą poleconą  
(z potwierdzeniem nadania) lub złożenie w Kancelarii Urzędu (również z potwierdzeniem).  
 
Osoba ubiegająca się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy powinna dostarczyć do Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego następujące dokumenty: 

1. WNIOSEK wypełniony w języku polskim, do pobrania:  

https://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/4089/(20190426.144006).wniosek_na_poby

t_czasowy.pdf 
Wniosek musi być podpisany i skopiowany trzy razy (oryginał plus 3 kopie)  

2. Kopia paszportu (4x strona ze zdjęciem, 1x kopia wszystkich zapisanych stron); 

3. Kopia karty pobytu (jeśli była wcześniej wydana);  

4. Aktualne potwierdzenie zameldowania (ważne 2 m-ce od daty wystawienia); 

5. 4 aktualne zdjęcia kolorowe (nieuszkodzone, wykonane w ciągu ostatnich 6 m-cy na jednolitym jasnym tle, o 

wymiarach 35 x 45 mm, umożliwiające identyfikację osoby aplikującej, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu 

stron, od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, 

przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z zamkniętymi 

ustami, twarz nie może być przesłonięta włosami); 

6. Zaświadczenie ze studiów, potwierdzające status studenta z określeniem warunków przyjęcia na studia;  

7. Jeśli student przyjęty jest na studia „odpłatnie” – dowód uiszczenia opłat za studia; 

8. Dokument określający wysokość kosztów utrzymania w Polsce (np. zaświadczenie o wysokości opłat z akademika 

lub umowa najmu mieszkania lub pokoju) 

9. Środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce na 15 miesięcy: co najmniej 701 zł na każdy miesiąc 

pobytu (15 x 701 zł = 10 515 zł) + środki na opłacenie zamieszkania oraz  środki na pokrycie kosztów podróży 

powrotnej w wysokości:  

• 200 złotych, jeżeli przybył z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską,  

• 500 złotych,  jeżeli  przybył  z państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  niesąsiadującego  z 

Rzecząpospolitą  Polską  lub  z państwa  członkowskiego  Europejskiego  Porozumienia  Wolnego  Handlu  

(EFTA)  –  strony  umowy  o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub z Konfederacji Szwajcarskiej,  

• 2500 złotych, jeżeli przybył z innego państwa niż określone w pkt 1 i 2 

 

Dokumentami, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania przez cudzoziemca środków niezbędnych na 

pokrycie kosztów utrzymania na terytorium RP oraz powrotu są: 

• czek podróżny, 

• zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę 

kredytową, 

• zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej mających siedzibę na terytorium RP, 

• dokument potwierdzający przyznane stypendium strony polskiej lub przyznanie innego stypendium 

przez podmiot krajowy lub zagraniczny, 

Zaświadczenia, o których mowa muszą być potwierdzone pieczęcią i podpisem upoważnionego pracownika 

banku i wystawione najpóźniej na miesiąc przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na 

czas oznaczony. 

https://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/4089/(20190426.144006).wniosek_na_pobyt_czasowy.pdf
https://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/4089/(20190426.144006).wniosek_na_pobyt_czasowy.pdf


Jeśli dokumenty są wystawione w języku innym niż polski należy przedłożyć ich tłumaczenie na język polski przez 

polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego do rejestru tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości. 

10. Aktualne ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium RP: 

• zaświadczenie z ZUS zawierające: datę zgłoszenia ubezpieczenia, za jaki okres odprowadzono składki, 

wysokość składki;  

lub 

• umowa z firmą ubezpieczeniową dot. ubezpieczenia zdrowotnego obejmującego koszty leczenia 

szpitalnego – jeśli jest to ubezpieczyciel zagraniczny należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe tego 

dokumentu; 

11. Opłata skarbowa 340 zł uiszczona na konto: 

Urząd Miasta Szczecin 

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 

pl. Armii Krajowej 1 

70-456 Szczecin 

Bank PKO BP SA o/Szczecin 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 

 

Z dopiskiem: Imię i nazwisko wnioskującego, udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy 

OSOBY NIEPEŁNOLETNIE: w przypadku osoby nie mającej jeszcze 18 lat konieczna jest obecność rodzica w celu złożenia 

podpisu pod wnioskiem w obecności pracownika Urzędu   LUB    złożenie oryginału pełnomocnictwa dla przedstawiciela 

prawnego w Polsce podpisanego w obecności polskiego konsula lub notariusza (jeśli potwierdzenie notarialne 

sporządzone będzie w innym języku niż polski konieczne jest dostarczenie tłumaczenia na język polski sporządzone lub 

poświadczone przez tłumacza przysięgłego w Polsce lub w polskim konsulacie).   

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY: 

• Przyjmowanie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy trwa około 45 minut. 

• Po przyjęciu kompletnego wniosku organ prowadzący postępowanie niezwłocznie występuje do właściwego 
miejscowo Oddziału Straży Granicznej, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie i Dyrektora Delegatury 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Szczecinie o przekazanie informacji czy wjazd i pobyt cudzoziemca na 
terytorium RP stanowią zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i 
porządku publicznego. Organy biorące udział w postępowaniu są obowiązane w terminie 30 dni zająć stanowisko lub 
udostępnić posiadane informacje. 

• Ponadto w toku prowadzonego postępowania przyjmuje się od cudzoziemców oświadczenia składane do protokołu 
oraz odciski palców.  

• W terminie do 2 miesięcy Wojewoda Zachodniopomorski podejmuje decyzję w sprawie udzielenia bądź odmowy 
udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP. Z przyczyn niezależnych od Urzędu okres ten często ulega 
znacznemu wydłużeniu. 

• W przypadku decyzji pozytywnej, cudzoziemiec ma obowiązek dokonania zameldowania i dostarczenia 
odpowiedniego zaświadczenia do Urzędu. Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 25 PLN. 
 

 

Dodatkowych informacji oraz pomocy przy wypełnianiu dokumentów udziela:  
DZIAŁ DS. OBCOKRAJOWCÓW I WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ 

Akademia Morska w Szczecinie, Wały Chrobrego 1-2, Szczecin 
pokój 101-102 

tel. 91 48 09 345 (godz. 8.00-15.00),  91 48 09 817 (j.rosyjski, godz. 8.00-15.00);    
 email: international@am.szczecin.pl 

 

mailto:INTERNATIONAL@AM.SZCZECIN.PL

