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Разрешение на пребывание
долгосрочного резидента ЕС
Кто подает заявление?
Когда я должен / должна подать заявление?
Как я могу подать заявление?
Какие документы мне нужно подать?
Сколько это стоит?
Когда и где я могу забрать карту пребывания?

Кто подает заявление?
Вы можете подать заявление на получение разрешения на пребывание
долгосрочного резидента ЕС, если вы легально и постоянно находились на
территории Польши не менее 5 лет непосредственно перед подачей заявки.

Когда я должен / должна подать заявление?
Заявление на получение разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС
нужно подать не позднее, чем в последний день законного проживания на
территории Польши.
Если у вас нет возможности явиться лично, отправьте заявку по почте.
Датой продления срока легального пребывания является дата отправки письма в
почтовом отделении.
Если вы прислали заявление вовремя, формальных недостатков нет, или они
исправлены в указанный нами срок, пребывание будет легальным со дня подачи
заявки в день, когда в этом вопросе будет принято окончательное решение.
Если вы подаете ходатайство о приостановлении производства по предоставлению
разрешения на временное проживание, пребывание в это время не будет считаться
законным.
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Как я могу подать заявление?
Заявление можно представить:
1. Лично после предварительного бронирования визита на странице
https://rezerwacje.duw.pl/reservations/ или лично после заполнения онлайнзаявления, распечатав ее и забронировав визит на странице
https://przybysz.duw.pl
часа представления: понедельник, вторник, четверг, пятница: 9.00-16.00;
среда 8.00-18.00
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
pl. Powstańców Warszawy 1
Или в одном из трьох официальных представительств:
1. Представительство в г.Легница
ul. F. Skarbka 3
59-220 Legnica
2. Представительство в г.Валбжих
ul. Słowackiego 23a
58-300 Wałbrzych
3. Представительство в г.Еленя Гура
ul. Piłsudskiego 12
58-500 Jelenia Góra
Придя в офис, подойдите к билетному автомату, введите номер бронирования
и получите билет, а потом ждите, когда ваш номер будет показан и
подойдите к указанному месту.
2. I. По почте на адрес: na adres:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
Не забудьте подать в заявлении ваше актуальное место пребывания. После
отправки формуляра почтовой службой, вас попросят прийти лично, чтобы
предоставить отпечатки пальцев. Для этого нужно прийти в отделение управления
Нижнесилезского воеводства или в одно из представительств, подойти к
билетному автомату i взять билет "osobiste stawiennictwo".
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ВНИМАНИЕ: Если хотите предоставить отпечатки пальцев, не дожидаясь
приглашения со стороны правительства, сделайте это не раньше, чем через 30
дней после отправки заявления.
ПОМНИТЕ: Регистрация записи на информационном портале
- https://przybysz.duw.pl, заполнение заявки в Интернете, её распечатка и
отправка в офис может ускорить обработку вашего заявления и позволит вам
отслеживать статус вашего дела!

Які документи мені потрібно подати?
1. Заповнена заява та 2 їїїї копії. Перш ніж заповнити заяву, ознайомтеся з
інструкцією, що знаходиться в заяві.. Заява на отримання дозволу на
перебування резидента.
2. Чотири фотографії:
непошкоджені, кольорові, з доброю чіткістю;
розміри 35 мм х 45 мм;
зроблені не раніше, ніж за шість місяців до дня подачі заяви;
повинні бути зображені обличчя іноземця і верхня частина плечей, так
щоб обличчя займало 70-80% фотографії, на однотонному світлому фоні;
представляє особу, що дивиться прямо, з відкритими очима, з природним
виразом обличчя, не прикритим волоссям, та зі стуленими губами, а
також відображає природний колір шкіри;
чітко видно очі іноземця, особливо зіниці, лінія очей паралельна до
верхнього краю фотографії;
ВАГА: Іноземець, який носить головний убір відповідно до правил своєї релігії,
може додати до заяви фотографію, де він зображений в головному уборі, за
умови, що обличчя видно повністю. У такому випадку заява повинна
супроводжуватись заявою іноземця про приналежність до релігійної громади.
Заява про приналежність до релігійної громади.
3. Копія дійсного проїзного документа (оригінал для огляду). В тому випадку,
якщо іноземець не має дійсного проїзного документа та не може його
отримати, він може пред'явити інший документ, що підтверджує його
посвідчення (наприклад, карта перебування)
4. Право власносні на житло (правом власності, яке має іноземець на даний
момент, не розглядається договору позики житла, якщо позикодавці не є
нащадками, вихованцями, подружжям, батьками чоловіка чи дружини, або
братами або сестрами іноземця).
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5. Підтвердження оплати гербового збору
УВАГА: Подача вказаних вище документів необхідна для початку розгляду. У
випадку подання заяви без будь-якого з перелічених вище документів,
іноземця просять виправити формальні недоліки заяви. Розгляд справи може
розпочатися лише після подачі відсутніх документів в зазначений термін та їх
позитивне підтвердження управлінням.
ОКРІМ ЦЬОГО, ДЛЯ ВИДАЧІ ПОЗИТИВНОГО РІШЕННЯ З ОГЛЯДУ НА ПОСТІЙНЕ
ПРОЖИВАННЯ, ВИ ПОВИННІ ТАКОЖ ДОЛУЧИТИ НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ:
6. Документи, що підтверджують необхідне п'ятирічне, безперервне та легальне
перебування в Польщі,
7. підтвердження наявності стабільного та регулярного джерела доходу,

8.

9.

10.
11.

достатнього для покриття витрат на проживання для вас та членів сім'ї, що
перебувають на вашому утриманню (для однієї людини - 701 злотих за місяць
нетто, для члена сім'ї - 528 злотих на місяць нетто), наприклад, PIT 37 та PIT
40 іноземця протягом останніх 3 років або відповідний сертифікат з США,
до заяв, поданих після 12.02.2018r. – документ, що підтверджує знання
польської мови:
офіційний мовний атестат з рівнем володіння мовою принаймні B1 або
свідоцтво про закінчення навчання в Республіці Польща відповідно до ст.
2 пункту 2 ЗаконуЗакону від 14 груднягрудня 2016 року - Освітнє право
(Журнал законів 2017 року, пп. 59, 949 тата 2203) або університету
відповідно до статті 2 частини 1 пункту 1 ЗаконуЗакону від 27
липнялипня 2005 р. р. - Закон про вищу освіту (Журнал законів 2017 р.,
ст. 2183 тата 2201) зз викладанням польською чи
шкільнийшкільний чи випускний сертифікат університету з польською
мовою викладання за кордоном, що відповідає школі або університету
відповідно до ст. 2 п. 2 Закону від 14 грудня 2016 року - Освітнє право чи
ст. 2 част. 1 п. 1 Закону від 27 липня 2005 року - Закон про вищу освіту,
документи, що підтверджують наявність медичного страхування за Законом
від 27 серпня 2004 р. про послуги в галузі охорони здоров’я, що фінансуються
з державних коштів, або підтвердження страхування, що включає покриття
витрат на лікування на території Республіки Польщі (наприклад, відповідна
доівідка ZUS, страховий поліс),
Інформація про кількість людей, яких ви утримуєте. Заява про кількість осіб
на утриманні.
Довідка про сплату податкових зобов'язань до казначейства.
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Сколько это стоит?
Гербовый сбор за выдачу единого вида на жительство составляет: 640,00 злотых
Счет для осуществления платежа:
Gmina Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
PKO BP S.A.
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
Помните о необходимости приложения к заявлению подтверждения оплаты.
Оплата за выдачу или замену карты пребывания составляет: 50,00 злотых
Счет для осуществления платежа:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
50-153 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
41 1010 1674 0005 9222 3100 0000
Якщо у вас є представник, гербовий збір за подану довіреність становить 17,00
злотих
Счет за доверенность для осуществления платежа:
Gmina Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
PKO BP S.A.
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Когда и где я могу плучить карту пребывания?
После получения разрешения (решение о временном проживании), вы должны
предоставить:
1. подтверждение платежа за карту пребывания (50 злотых)
2. действительное подтверждение регистрации на временное проживание,
которое длится более 2 месяцев - если на карте пребывания должна быть
размещен ваш регистрационный адрес, или письменное заявление - если
карта пребывания должна быть выдана без зарегистрированного адреса.
Заявление о печати карты без адреса.
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Если вы не пришлете выше указанное подтверждение регистрации в течение 14
дней с даты получения решения о предоставлении разрешения на временное
проживание, адрес на карте пребывания не будет указан.
ПОМНИТЕ:
Вид на жительство вы можете получить только лично в Отделе гражданских дел и
иностранцев по адресу pl. Powstańców Warszawy 1, Wrocław.
Больше информации о карте пребывания

