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Przedmiot sprawy Przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w 
Polsce

Kogo dotyczy? Cudzoziemców, którzy składają wniosek o pobyt stały w Polsce z powołaniem się na 
okoliczność posiadania Karty Polaka

Co przygotować?

W przypadku gdy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego nie obejmuje 
członków najbliższej rodziny, cudzoziemiec składa:

1. Wypełniony wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego
2. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię całości ważnego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość (paszportu zagranicznego lub dokumentu 
podróży), na podstawie którego nastąpił wjazd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej;

3. Kopię Karty Polaka
4. Dokumenty potwierdzające zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, np. potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, umowę 
najmu lokalu, umowę o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu,  
dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, 
zaświadczenie o pobieraniu nauki, 

5. opłata skarbowa 10 PLN.

W przypadku gdy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego obejmuje członków 
najbliższej rodziny przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z 
wnioskodawcą, tj. współmałżonka lub małoletnie dzieci pozostające pod władzą 
rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka, cudzoziemiec składa:

1. Wypełniony wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego 
2. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię całości ważnego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy (paszportu zagranicznego lub 
dokumentu podróży), na podstawie którego nastąpił wjazd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej;

3. Kopię Karty Polaka;
4. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię całości ważnego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość każdego członka najbliższej rodziny objętego 
wnioskiem (paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży), na 
podstawie którego nastąpił wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5. Aktualne odpisy aktów stanu cywilnego członków najbliższej rodziny 
określające stopień pokrewieństwa lub wskazujące na zawarcie związku 
małżeńskiego z wnioskodawcą, tj. akt małżeństwa, akty urodzenia;

6. Dokumenty potwierdzające zamieszkanie wnioskodawcy oraz członków 
rodziny objętych wnioskiem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. 
potwierdzenia zameldowania na pobyt czasowy (cudzoziemców i członków 
rodziny), umowę najmu lokalu, umowę o pracę lub zaświadczenie o 
zatrudnieniu (cudzoziemca oraz małżonka),  dokumenty potwierdzające 
prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenie o pobieraniu nauki, 
zaświadczenia ze szkoły małoletnich dzieci

7. opłata skarbowa 10 PLN.
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Jakie dokumenty 
muszę wypełnić?

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego, którego wzór określa 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 
2016 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o przyznanie świadczenia 
pieniężnego posiadaczowi Karty Polaka osiedlającemu się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu przyznawania pomocy (Dz. U. z 2016 r. poz. 
2274)

Jak wypełnić 
dokumenty?

Wniosek należy wypełnić zgodnie z zawartym w nim pouczeniem; wniosek wypełnia 
się w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami 

Ile muszę zapłacić?

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł wpłacona na konto: 
Urząd Miasta Kielce
ING Bank Śląski  
38 1050 0099 6450 9000 0000 0000
Istnieje także możliwość dokonania wpłaty w kasie paszportowej Urzędu 
Wojewódzkiego.

Kiedy złożyć 
dokumenty?

W terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku na pobyt stały z tytułu posiadania 
Karty Polaka

Gdzie załatwię 
sprawę?

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, pokój 534 budynek C
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

Czy sprawę załatwię 
drogą 
elektroniczną?

nie

Co zrobi urząd?

Po przeprowadzeniu postępowania wyda decyzję w sprawie przyznania świadczenia 
pieniężnego lub też ewentualnie  poinformuje wnioskodawcę o przedłużeniu 
terminu zakończenia postępowania z uwagi na konieczność oczekiwania na 
przywrócenie rozpatrywania wniosków lub na zabezpieczenie w budżecie wojewody 
środków na wypłatę świadczenia  

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2274/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2274/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2274/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2274/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2274/1
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Jaki jest czas 
realizacji?

Jeżeli Wojewoda Świętokrzyski posiada w budżecie wystarczającą ilość środków na 
wypłatę świadczenia i nie mamy do czynienia z sytuacją wstrzymania w całej Polsce 
rozpatrywania wniosków, decyzja będzie wydana w ciągu 1 miesiąca. Należy jednak 
zaznaczyć, że stosownie do art. 24c ust. 2 ustawy o Karcie Polaka w przypadku, gdy 
łączna kwota wynikająca z wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z 
terminem wypłaty w danym roku osiągnie równowartość 75 % kwoty zaplanowanej 
w ustawie budżetowej na wypłatę świadczeń pieniężnych, minister właściwy do 
spraw wewnętrznych ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o 
wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z 
terminem wypłaty przypadającym na dany rok, do czasu zabezpieczenia w ustawie 
budżetowej środków na ich wypłatę, a wojewodowie wstrzymują rozpatrywanie 
takich wniosków, począwszy od dnia następującego po dniu ogłoszenia informacji 
przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

Jak się odwołać?
Odwołanie składa się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za 
pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego  w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
decyzji.

Informacje 
dodatkowe

Świadczenie pieniężne może być przyznane na okres do 9 miesięcy w kwocie 
stanowiącej: 
1. w okresie pierwszych 3 miesięcy – równowartość 50% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku – na 
wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde 
małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego 
małżonka 
2. w okresie od 4 do 9 miesiąca – odpowiednio 60% ww. kwot. 
- Świadczenie jest przyznawane w drodze decyzji wojewody, natomiast wypłaty 
świadczeń dokonywać będzie starosta właściwy ze względu na miejsce pobytu 
wnioskodawcy. Wypłaty dokonywane będą w okresach miesięcznych w kasie 
starostwa lub przelewem na wskazane przez cudzoziemca konto bankowe.

Świadczenia pieniężne są wypłacane z limitu środków zaplanowanych w ustawie 
budżetowej. W przypadku gdy łączna kwota wynikająca z wniosków o przyznanie 
świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty w danym roku osiągnie poziom 75% 
zaplanowanych wydatków na wypłatę świadczeń, minister właściwy do spraw 
wewnętrznych ogłosi informację o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o 
przyznanie świadczenia pieniężnego, do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej 
środków na ich wypłatę, a wojewodowie wstrzymują rozpatrywanie takich 
wniosków

Wnioski, których rozpatrywanie zostało wstrzymane, będą rozpatrywane po 
ponownym uruchomieniu środków na wypłatę świadczenia pieniężnego.
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Podstawa prawna

- ustawa z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (Dz. U. z 2018 r. poz. 1272)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 
2016 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o przyznanie świadczenia 
pieniężnego posiadaczowi Karty Polaka osiedlającemu się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu przyznawania pomocy (Dz. U. z 2016 r. poz. 
2274)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 
2018 r., poz. 2096)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz.U. z 2018 r., poz. 1044)
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