
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


Application process for TEMPORARY residence permit  

2020 
 

Applications should be filed with:  

ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE 
West Pomeranian Province Office in Szczecin  
Department of Foreigners 
ul. Wały Chrobrego 4 
70-502 Szczecin 
room. 92  tel. +48 91 43 03 728 

https://www.szczecin.uw.gov.pl  

Open:  Monday:   8:00 – 16:45   
Tuesday- Friday:  8:00 – 15:00 

 
With regard to extremely long waiting list of applicants to submit the application in person, we recommend 
sending the application package by registered mail with confirmed receipt by the addressee (ZPO) or to 
submit the application in person to the Office’s mailing room. This way your application starts being 
processed on the day when the Office receives it and not on the day with available slot for a personal meeting.  
 
The application package must contain:  

1. APPLICATION FORM for a temporary residence permit completed in accordance with the 

instructions, available for download at:   

http://www.szczecin.uw.gov.pl/download.php?type=article&id=4089&download=26145  

The application form must be signed and copied 3 times (original + 3 copies).   

2. a copy of your passport (4x page with photo, 1x copy of all subsequent pages with data on them)  

3. a copy of previous Temporary residence card (if applicable)  

4. Confirmation of registered residence address (valid for 2 months from the date on which it was issued) 

5. 4 recent colour passport-type photographs, undamaged, size 45x35 mm, made in the last six months 

on a plain white background, with good focus, clearly showing the eyes and face from the top of the 

head to the top of the shoulders; the face should occupy 70-80% of the photograph; the photograph 

should show the person looking straight ahead with their eyes open, not covered by hair, with a natural 

facial expression and mouth closed;  

6. Confirmation from the university on your student status and financial conditions of your studying  

7. If you pay tuition fees – confirmation from the University that tuition fees have been paid  

8. Proof of monthly maintenance costs (e.g. statement of costs from the dormitory, room/flat rental 

agreement) 

9. Evidence of having sufficient funds to cover the costs of living for 15 months – at least 701PLN per 

each month (15 x 701PLN = 10515PLN) plus funds to cover accommodation and return travel to the 

country of origin or residence in the amount of:  

 200PLN, if your home country  neighbours Poland   

 500PLN,  if your home country is within the EU and does not neighbour Poland or if you come 

from Norway, Iceland, Lichtenstein or Switzerland  

 2500PLN, if your home country  is other than the ones defined above  

The above can be evidenced by means of:  

 travellers' cheque 

 credit card with a bank statement confirming the card limit; 

 statement confirming possession of funds in your bank account issued by a bank that has its 

seat in Poland; 

Important info regarding COVID-19 

epidemic state:  

The Office suspended all face-to-face 

service. You may now submit your 

applications via registered mail (post) only! 

https://www.szczecin.uw.gov.pl/
http://www.szczecin.uw.gov.pl/download.php?type=article&id=4089&download=26145


 a certificate of scholarship award (Polish or foreign); 

 proof of employment and earnings. 

Any bank documents referred to above must be confirmed with a stamp and signature of an authorised 

bank employee and issued no later than one month before submitting the application.  

If any of the above documents is not in Polish language you must submit its translation into Polish 

language made by a Polish sworn translator. 

10. Documents confirming having a valid health insurance or coverage by the insurer of the cost of 

treatment in Poland (again if any of the documents is not in Polish language you must submit its 

translation into Polish language made by a Polish sworn translator)  

11. Fee:  

340PLN at the time of submission of the application, payable to the bank account: 

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 

 

Reference: name, surname, za wydanie zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy 

 

Applicants under 18 years of age: your parents must be present in the Office to sign your application form in 

the presence of the clerk      or         you may submit original proxy indicating a legal representative in Poland 

signed by one of your parents in the presence of a Polish consul or before a notary public. If the proxy is drawn 

up in any other language than Polish – translation is required (made by a Polish sworn translator or certified in 

a Polish diplomatic unit abroad).  

PROCEDURE: 

 Once a complete application is submitted, the Office addresses Border Guard, Police Headquarters in 
Szczecin and Internal Security Agency branch in Szczecin with a request for information whether the 
foreigner’s entry and stay violates or poses a threat to public order or security. The entities involved have 
30 days to reply and disclose relevant information.  

 The application procedure demands also to take and file foreigner’s personal statement and his/her 
fingerprints.  

 In case your application is granted, you are obliged to collect the permit and pay 25PLN for having 
temporary residence card issued.  

 The procedure now takes approximately 8-10 months 
 
 

 

More information at:  
INTERNATIONAL STUDENTS AND MOBILITY OFFICE  

Maritime University of Szczecin  
Room 101-102 

tel. +48 91 48 09 345 or +48 91 48 09 830  (8.00-15.30),  
email: international@am.szczecin.pl 

 

mailto:INTERNATIONAL@AM.SZCZECIN.PL

