
 

 

 

 

Zasady wydawania zezwoleń na pobyt  

Informacje o zasadach składania wniosków, wymaganych dokumentach i opłatach dotyczących różnych 
typów zezwoleń na pobyt znaleźć można na stronie: 

https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/zezwolenia-na-pobyt 

Dołączenie wszystkich wymaganych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość 
korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub 
doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec 
może być wezwany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających 
okoliczności, o których mowa we wniosku. 

1. Uzyskaj informacje odnośnie procedury 

2. Zbierz wymagane dokumenty 

3. Złóż dokumenty w Urzędzie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

W wypadku większości typów zezwoleń na pobyt wniosek należy złożyć do ostatniego dnia legalnego pobytu 
w Polsce. Zasady umawiania wizyt podane są na stronie internetowej Urzędu:  

https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/umow-sie-na-wizyte/33238,Umow-sie-na-wizyte.html      
Wnioski bez umawiania można składać przez Biuro Podawcze lub pocztą. 

Jeśli kompletny wniosek został złożony na umówionej 
wizycie i nie zawiera braków formalnych, cudzoziemiec 
może od razu uzyskać termin odbioru decyzji oraz stempel 
w paszporcie, poświadczający legalność pobytu na 
terytorium RP w czasie trwania procedury wydawania 
zezwolenia na pobyt. W wypadku wystąpienia braków 
formalnych, cudzoziemiec wzywany jest do ich uzupełnienia 
w terminie wskazanym w wezwaniu. Uzyskanie stempla w 
paszporcie możliwe jest dopiero po pozytywnej weryfikacji 
uzupełnionej dokumentacji i wszczęciu postępowania.   

Wnioski są rejestrowane zgodnie z kolejnością wpłynięcia. 
Po zarejestrowaniu wniosku, wystawiane jest listowne 
wezwanie do uzupełnienia braków formalnych i osobistego 
stawiennictwa, celem w szczególności złożenia odcisków 
palców i okazania oryginału paszportu. Uzyskanie stempla w 
paszporcie możliwe jest dopiero po pozytywnej weryfikacji 
uzupełnionej dokumentacji i wszczęciu postępowania, po 
umówieniu wizyty przez kalendarz internetowy.  Czas 
oczekiwania na wezwanie zależy od ilości wniosków 
oczekujących na rozpatrzenie i może wynosić około 6 

W trakcie procedury wydawania decyzji w sprawie zezwolenia na pobyt Urząd na każdym etapie może wzywać do 
uzupełnienia dokumentacji, koniecznej do zweryfikowania podanych we wniosku okoliczności. Wezwania 
wysyłane są drogą pocztową.   
Urząd, zgodnie z ustawą o cudzoziemcach, przed wydaniem decyzji wysyła zapytanie do Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej, czy pobyt cudzoziemca nie będzie stanowił zagrożenia dla 
bezpieczeństwa. Organy mają do 30 (w szczególnie uzasadnionych przypadkach do 60) dni na udzielenie 
odpowiedzi.  

a. wniosek złożony na umówionej wizycie b. wniosek złożony pocztą lub na Biurze Podawczym 

4. Oczekuj na wydanie decyzji 



 

 

Informacja o wydaniu decyzji podawana jest na stronie do internetowego sprawdzania statusu sprawy.         
Po wydaniu decyzji należy zaczekać na SMS z wyznaczonym terminem termin odbioru decyzji lub jej 
przesłanie pocztą (czas oczekiwania może wynosić nawet kilka tygodni). W razie nieodebrania decyzji w 
wyznaczonym terminie należy umówić nowy termin za pośrednictwem formularza kontaktowego.  

- weryfikacja poprawności składanych dokumentów oraz poświadczenie kopii za zgodność z oryginałem możliwe są 
wyłącznie przy składaniu wniosku na umówionej wizycie w Urzędzie; 

- cudzoziemiec może ustanowić pełnomocnika, który w jego imieniu może załatwiać sprawy nie wymagające osobistego 
stawiennictwa strony;   

- w toku sprawy dokumenty należy uzupełniać zgodnie z zasadami podanymi w treści otrzymanych wezwań, należy 
uzupełniać aktualne dokumenty; 

- cudzoziemiec powinien informować w formie pisemnej Urząd o każdej zmianie adresu do korespondencji; 

- login i hasło do internetowego sprawdzania statusu sprawy wydawane są podczas składania wniosku na umówionej 
wizycie lub przesyłane wraz z wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych.  

Proszę na bieżąco śledzić informacje odnośnie swojego statusu sprawy, na stronie zamieszczane są wszystkie aktualne 
informacje dotyczące wniosku. 

5. Wydanie i odbiór decyzji 

Ważne: 


