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PODSTAWA PRAWNA
1. Rozdział 4 ustawy o cudzoziemcach z dnia 13 czerwca 2003r. (t. j. Dz. U. z 2011r.
nr 264, poz.1573 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia
2011r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie
na czas oznaczony, fotografii dołączanych do wniosku oraz wzoru stempla
potwierdzającego złożenie wniosku (Dz. U. nr 23 poz. 124).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia
2003r. w sprawie wzorów karty pobytu i dokumentów w sprawach cudzoziemców,
formularzy wniosków o ich wydanie lub wymianę oraz fotografii dołączanych do
wniosku (Dz. U. z 2003r. nr 150, poz. 1461 ze zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 sierpnia
2003 r. w sprawie opłat pobieranych od cudzoziemców za wydanie i wymianę karty
pobytu i innych dokumentów w sprawach cudzoziemców (Dz. U. 2003r. nr 151
poz. 1472).
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie minimalnych kwot, jakie powinni posiadać cudzoziemcy podejmujący lub
kontynuujący studia oraz prowadzący badania naukowe na pokrycie kosztów
utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i powrotu oraz dokumentów,
które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków (Dz. U. z 2009r. nr 222,
poz. 1766).
6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.).
7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. nr 225
poz. 1635 ze zm.).
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8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty
opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. nr 187, poz. 1330).

WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE
W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Art.. 53 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach:
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się cudzoziemcowi, który:
1) posiada zezwolenie na pracę albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze
powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest
wymagane;
2) prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w RP,
korzystną dla gospodarki narodowej, a w szczególności przyczyniającą się do wzrostu
inwestycji, transferu, technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia
nowych miejsc pracy;
3) jako osoba o uznanym dorobku artystycznym zamierza kontynuować twórczość na
terytorium RP;
4) bierze udział w szkoleniach i stażach zawodowych realizowanych w ramach
programów Unii Europejskiej;
5) zamierza jako członek rodziny zamieszkać wspólnie z pracownikiem migrującym,
o którym mowa w Europejskiej Karcie Społecznej, sporządzonej w Turynie dnia
18.10.1961r. (Dz. U. z 1999r. Nr 8 poz.67);
6) jest małżonkiem obywatela polskiego;
7) jako członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa w art. 54 ustaw, przybywa lub
przebywa na terytorium RP w celu połączenia z rodziną;
8) jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca, urodzonym na terytorium RP,
przebywającym na tym terytorium bez opieki;
9) jest małżonkiem lub pełnoletnim dzieckiem cudzoziemca, o którym mowa w art. 54
ustawy i przebywa w Polsce przez okres co najmniej 5 lat na podstawie zezwoleń na
zamieszkanie na czas oznaczony, udzielonych w związku z okolicznością opisaną
w pkt. 7;
10) przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
udzielonego w związku z pkt 7, w przypadku owdowienia, rozwodu, separacji lub
śmierci wstępnego lub zstępnego pierwszego stopnia, gdy przemawia za tym
szczególnie ważny interes cudzoziemca;
11) przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
udzielonego w związku z pkt 6, w przypadku owdowienia lub rozwodu, gdy
przemawia za tym szczególnie ważny interes cudzoziemca;
12) jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na zamieszkanie
na czas oznaczony, urodzonym na terytorium RP;
13) posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, udzielone przez inne
państwo członkowskie Unii Europejskiej, oraz zamierza wykonywać pracę lub
prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym
zakresie w RP, podjąć lub kontynuować studia lub szkolenie zawodowe lub wykaże,
że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium RP;
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14) jest członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt 13, z którym przebywał
na terytorium innego państwa członkowskiego UE, towarzyszącym mu lub chcącym
się z nim połączyć;
15) jest ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu decyzji ramowej Rady z dnia 19 lipca 2002r.
w sprawie zwalczania handlu ludźmi i spełnia łącznie następujące warunki: przebywa
na terytorium RP, podjął współpracę z organem właściwym do prowadzenia
postępowania w sprawie zwalczania handlu ludźmi i zerwał kontakty z osobami
podejrzanymi o popełnienie czynów zabronionych związanych z handlem ludźmi;
16) przybywa lub przebywa w Polsce w celu podjęcia lub kontynuacji stacjonarnych
studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na tym terytorium, także
w przypadku gdy podjął studia na terytorium innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, które zamierza kontynuować lub uzupełnić na terytorium RP;
17) jest naukowcem, który przybywa lub przebywa na terytorium RP w celu prowadzenia
badań naukowych na podstawie umowy o przejęciu w celu realizacji projektu
badawczego, zawartej z placówką naukową zatwierdzoną przez ministra właściwego
do spraw nauki;
18) posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady
(WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002r. ustanawiającego jednolity wzór
dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157
z 15.06.2002, str. 1-7) z adnotacją „naukowiec”, wydany przez inne państwo
członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli umowa o przyjęciu w celu realizacji projektu
badawczego, zawarta z właściwą placówką naukową tego państwa, przewiduje
przeprowadzenie badań naukowych także na terytorium RP;
19) posiada uprawnienie do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na zasadach określonych w aktach prawnych wydanych przez organy powołane na
mocy Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą
Gospodarczą a Turcją, podpisanego w Ankarze dnia 12 września 1963 r. (Dz. Urz.
WE L 217 z 29.12.1964, str. 3687).
- jeżeli okoliczność, która jest podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadnia jego
zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
Art. 53a ustawy o cudzoziemcach:
wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca może również
udzielić zezwolenia na zamieszkanie w Polsce na czas oznaczony w następujących
sytuacjach:
1) jeżeli cudzoziemiec zamierza na terytorium RP podjąć lub kontynuować
a) naukę,
b) szkolenie zawodowe;
2) ze względu na więzi o charakterze rodzinnym zamierza dołączyć do obywatela
polskiego lub obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa
Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
zamieszkującego na terytorium RP lub z nim przebywać;
3) jest duchownym, członkiem zakonu lub osobą pełniącą funkcję religijną w kościołach,
związkach wyznaniowych, których status jest uregulowany umową międzynarodową,
przepisami ustaw o stosunku państwa do kościoła lub innego związku wyznaniowego
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lub które działają na podstawie wpisu do rejestru kościołów i innych związków
wyznaniowych i jego pobyt na terytorium RP jest związany z pełnioną funkcją lub
przygotowaniem do jej pełnienia;
4) wykaże, że zachodzą inne okoliczności niż wyżej wymienione,
- jeżeli okoliczność, która jest podstawą ubiegania się o zezwolenie, uzasadnia jego
zamieszkanie na terytorium RP przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
Za członka rodziny cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1 pkt 13 i art. 54, uważa się:
1) osobę pozostającą z nim w związku małżeńskim uznawanym przez prawo
Rzeczypospolitej Polskiej;
2) małoletnie dziecko tego cudzoziemca i osoby pozostającej z nim w związku
małżeńskim uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej, w tym także dziecko
przysposobione;
3) małoletnie dziecko tego cudzoziemca, w tym także przysposobione, pozostające na
jego utrzymaniu, nad którym cudzoziemiec sprawuje faktycznie władzę rodzicielską;
4) małoletnie dziecko osoby, o której mowa w pkt 1, w tym także przysposobione,
pozostające na jej utrzymaniu, nad którym sprawuje ona faktycznie władzę
rodzicielską.
Za członka rodziny małoletniego cudzoziemca posiadającego status uchodźcy,
przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki, uważa się także
wstępnego w linii prostej.
Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony można udzielić cudzoziemcowi, który
przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie, jeżeli:
1) przepisy prawa polskiego wymagają od cudzoziemca osobistego stawiennictwa przed
polskim organem władzy publicznej;
2) wyjątkowa sytuacja osobista wymaga obecności cudzoziemca na terytorium RP;
3) wymaga tego interes Rzeczypospolitej Polskiej;
4) organ właściwy do prowadzenia postępowania w sprawie zwalczania handlu ludźmi
stwierdza, że cudzoziemiec jest prawdopodobnie ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu
decyzji ramowej Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi
(Dz. Urz. WE L 203 z 1.08.2002, str. 1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.
19, t. 6, str. 52).
WAŻNE!
 Jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wniosek
o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony należy złożyć co najmniej
45 dni przed upływem okresu oznaczonego w posiadanej wizie lub zezwoleniu na
zamieszkanie na czas oznaczony.
 Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków
formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda zamieszcza
w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie
wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.
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 Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków
formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pobyt cudzoziemca na
terytorium RP uważa się za legalny do czasu wydania decyzji ostatecznej w sprawie
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.
 Jeżeli wniosek nie zostanie terminowo złożony, a postępowanie nie zostanie
zakończone przed upływem ważności posiadanego zezwolenia na pobyt,
cudzoziemiec obowiązany jest opuścić terytorium Polski i oczekiwać na decyzję za
granicą, lub wrócić do Polski na podstawie wizy wydanej przez Konsula RP.

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Dokładnie wypełniony wniosek;
2. Ważny dokument podróży;
3. Cztery aktualne fotografie osób, których wniosek dotyczy, nieuszkodzone, kolorowe,
o wymiarach 35x45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym
jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od
wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80%
fotografii. Fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów
z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi
włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do
wniosku fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba
nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie
przedstawiające ją z nakryciem głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani
zniekształcać owalu twarzy.
4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, w którym cudzoziemiec
przebywa lub zamierza przebywać, w przypadku cudzoziemca, o którym mowa w art.
53 ust. 1 pkt 1, 2, 7, 9, 13 i 14 oraz w art. 53a ust. 1 pkt 1, 2 i 4 (za tytuł prawny do
zajmowania lokalu mieszkalnego, w którym cudzoziemiec przebywa lub zamierza
przebywać, nie uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że użyczającym jest
zstępny, wstępny lub małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca), np.:
tytuł własności wnioskodawcy; umowa najmu wraz z tytułem prawnym do lokalu;
5. Umowę o przyjęciu w celu realizacji projektu badawczego zawartą z placówką
naukową mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pisemne
zobowiązanie się tej placówki naukowej do poniesienia kosztów pobytu i wydalenia
cudzoziemca, pokrytych ze środków publicznych przed upływem 6 miesięcy od dnia
wygaśnięcia umowy, jeżeli podstawą jego wydalenia są okoliczności określone
w art. 88 ust. 1 pkt 1, w przypadku cudzoziemca, o którym mowa w art. 53 ust. 1
pkt 17;
6. Umowę o przyjęciu w celu realizacji projektu badawczego zawartą z placówką
naukową mającą siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa
członkowskiego Unii Europejskiej oraz pisemne zobowiązanie się tej placówki
naukowej do poniesienia kosztów pobytu i wydalenia cudzoziemca, pokrytych ze
środków publicznych przed upływem 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy, jeżeli
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podstawą jego wydalenia są okoliczności określone w art. 88 ust. 1 pkt 1, w przypadku
cudzoziemca, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 18;
7. Zgodę osób, które sprawują władzę rodzicielską nad małoletnim cudzoziemcem
ubiegającym się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;
8. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności
uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony. Dokumentami tymi mogą być w szczególności:
1) akt urodzenia,
2) szczegółowy życiorys,
3) akt zawarcia związku małżeńskiego (aktualny odpis + kserokopia dowodu
osobistego małżonka),
4) kserokopia paszportu z aktualną wizą i pieczęciami przekroczenia granic
oraz kserokopia poprzedniej karty pobytu,
5) potwierdzenie zameldowania,
6) tytuł prawny do lokalu, np. tytuł własności wnioskodawcy, umowa najmu
wraz z tytułem prawnym do lokalu, zgoda właściciela na zamieszkanie
potwierdzona notarialnie lub podpisana w obecności pracownika Oddziału
Cudzoziemców LUW i tytuł prawny do lokalu mieszkalnego,
7) dokumenty potwierdzające wysokość kosztów zamieszkania (uważa się, że
koszty zamieszkania obejmują co najmniej wysokość stałych opłat związanych
z eksploatacją zajmowanego lokalu mieszkalnego w rozliczeniu na liczbę osób
zamieszkujących w tym lokalu, a ponadto opłaty za dostawy do lokalu energii,
gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych),
8) dokumenty potwierdzające posiadanie środków utrzymania, np:
- umowa o pracę, zeznanie podatkowe od osób fizycznych, zezwolenie na
wykonywanie pracy, zobowiązanie osoby trzeciej do zapewnienia utrzymania
oraz zaświadczenie o jej zarobkach - jeżeli wnioskodawca nie pracuje potwierdzone notarialnie lub podpisane w obecności pracownika Oddziału
Cudzoziemców,
9) dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej (jeżeli
cudzoziemiec prowadzi taką działalność):
- akt notarialny,
- aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
- zaświadczenie Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętego dochodu
i opłacanego podatku,
- zaświadczenie Urzędu Skarbowego o wysokości zaległości podatkowych,
- zaświadczenie o opłacaniu składek ZUS,
- zeznanie podatkowe od osób fizycznych,
- umowa nabycia udziałów,
- dokumenty potwierdzające zatrudnianie obywateli polskich,
- dokumenty potwierdzające dokonanie inwestycji w Polsce,
10) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie
pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium RP w
przypadku cudzoziemca, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1, 2, 7, 9, 13, 14,
16-18 oraz w art. 53a ust. 1
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11) dokument potwierdzający posiadanie zezwolenia na pobyt rezydenta
w innym kraju członkowski Unii Europejskiej,
12) zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub
kontynuowaniu nauki.
13) dokumenty potwierdzające istnienie innych okoliczności uzasadniających
ubieganie się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
Dokumenty w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem dokonanym
przez tłumacza przysięgłego. Należy przedstawić oryginały wymaganych dokumentów lub
notarialnie potwierdzone kopie.

FORMULARZE/WNIOSKI
Wnioski można uzyskać w Oddziale Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców LUW – parter, stanowisko obsługi klienta.
Wnioski można pobrać również ze strony internetowej Wojewody Lubuskiego –
www.wojewodalubuski.pl, zakładka „Poradnik klienta”, kategoria „Cudzoziemcy,
obywatelstwo”.
OPŁATY
Opłata w formie dowodu wpłaty:
1. Pełnomocnictwo – 17,00 zł,
2. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony - 340,00 zł.
Opłatę wnosi się na konto:
Urząd Miasta Gorzów Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
56 8363 0004 0000 3968 2000 0770
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku!

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie z art. 35 Kpa nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie
skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Oddział Cudzoziemców, ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wlkp.
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Godziny przyjęć interesantów:
 poniedziałek: 9.00 - 18.00
 wtorek – piątek: 9.00 – 15.00

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział Cudzoziemców w Gorzowie Wlkp.

TRYB ODWOŁAWCZY
W sprawach dotyczących realizacji ustawy o cudzoziemcach, w których organem I instancji
jest wojewoda, organem odwoławczym jest Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Strona ma
możliwość wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji oraz
możliwość wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia jej postanowienia.

INNE INFORMACJE
1. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się na okres niezbędny do
realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium RP, nie dłuższy jednak niż 2 lata.
2. W przypadku studentów zezwolenie na zamieszkanie wydawane jest na okres do
1 roku.
3. W przypadku cudzoziemców, o których mowa w pkt 15 (ofiary handlu ludźmi),
zezwolenie na zamieszkanie w Polsce na czas oznaczony jest udzielane na okres
6 miesięcy.
4. Decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wydaje
wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, a w przypadku
cudzoziemca przebywającego za granicą - wojewoda właściwy ze względu na miejsce
zamierzonego pobytu cudzoziemca.
5. Wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się złożony przez cudzoziemca:
a) przebywającego na terytorium RP na podstawie wizy jednolitej pobytowej
upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium RP w celu, o którym mowa w art. 28
ust. 1 pkt 11 lub w związku z uzyskaniem zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony, udzielonego na podstawie art. 53a ust. 2, z wyłączeniem przypadku
ubiegania się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 15,
b) o którym mowa w art. 110 (cudzoziemca zatrzymanego lub umieszczonego
w strzeżonym ośrodku, w areszcie w celu wydalenia, w stosunku do którego został
zastosowany środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju lub
pozbawionego wolności wskutek wykonania orzeczeń wydanych na podstawie
ustaw),
c) posiadającego zgodę na pobyt tolerowany,
- pozostawia się bez rozpoznania.
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6. Dokumentem potwierdzającym uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony jest karta pobytu.
7. Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed
upływem terminu ważności zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, chyba że
uzyskał kolejne zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na
osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub inny
dokument uprawniający do pobytu.
8. W toku prowadzonego postępowania administracyjnego cudzoziemiec może zostać
wezwany do osobistego stawiennictwa w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności
niezbędnych do podjęcia decyzji oraz zobowiązany do złożenia innych dokumentów,
które pozwolą organowi administracyjnemu na dokładne wyjaśnienie sprawy i podjęcie
decyzji z uwzględnieniem zarówno interesu społecznego, jak i słusznego interesu
strony.

Opracował: Tomasz Godek – St. inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Zatwierdziła: Magdalena Walentynowicz – Kierownik Oddziału Cudzoziemców w WSOiC

