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Opis sprawy

Kogo dotyczy

Wymagane
dokumenty

KARTA USŁUGI
Świadczenie pieniężne przeznaczone na częściowe
pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego
utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczowi
Karty Polaka, który złożył wniosek o udzielenie
zezwolenia na pobyt stały z powołaniem się na
okoliczność, o której mowa w art. 195 ust. 1 pkt 9 ustawy
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1990)
Przyznanie świadczenia pieniężnego przeznaczonego na
częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego
utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczowi Karty
Polaka, który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały
z powołaniem się na okoliczność, o której mowa w art. 195 ust. 1
pkt 9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1990).
Cudzoziemiec, który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na
pobyt stały jeśli posiada ważną Kartę Polaka i zamierza się
osiedlić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe (Art. 195
ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach).
oraz członkowie jego rodziny przebywający razem z nim na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tj:
współmałżonek lub
małoletnie dzieci pozostające pod władzą rodzicielską
wnioskodawcy lub jego małżonka
1. wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego
2. kserokopia strony paszportu wnioskodawcy zawierające
imię i nazwisko (oryginał paszportu do wglądu),
Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje
wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7
dni od doręczen ia wezwania pod rygorem pozostawienia
wniosku bez rozpoznania.
3. kserokopia ważnej Karty Polaka
4. w przypadku
członków rodziny –
dokumenty
potwierdzające uprawnienie do objęcia ich świadczeniem
pieniężnym np.:
a. aktualny odpis aktu małżeństwa lub odpis aktu
urodzenia małoletniego dziecka
b. potwierdzenie zamieszkania razem z wnioskodawcą
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np.
umowa najmu, meldunek)
c. kserokopie
zapisanych
stron
paszportu
zawierających m. in. imię i nazwisko członka
rodziny, wizy, stampile, adnotacje potwierdzenie
przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej
itp. (oryginał do wglądu)
Dokumenty wystawione w języku obcym należy złożyć wraz z
ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez
polskiego tłumacza przysięgłego.

Wzór
wniosków/formularzy
do pobrania

Sposób wypełnienia
dokumentów

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego

1. Wniosek należy wypełnić w języku polskim
2. Wniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami
3. Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki
4. W przypadku wypełnienia części E wniosku, w rubryce:
„Podstawa objęcia świadczeniem pieniężnym” należy wpisać
odpowiednio: „małżonek”, „córka wnioskodawcy”, „syn
wnioskodawcy”, „córka małżonka”, „syn małżonka” oraz
dołączyć
dokumenty potwierdzające uprawnienie członków
rodziny do objęcia ich świadczeniem pieniężnym.
10 zł - opłata za wydanie decyzji o przyznaniu świadczenia
pieniężnego

Wymagane opłaty

Termin złożenia
dokumentów

17 zł – opłata za pełnomocnictwo, jeśli ustanowiono pełnomocnika
do prowadzenia sprawy. Z opłaty skarbowej ze pełnomocnictwo
zwolnieni
są małżonek, rodzice, dzieci i rodzeństwo wnioskodawcy.
nr konta: 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000,
Urząd
Miasta składa
Lublin, wniosek
Wydziałosobiście
Podatków,lubtytułem:
„decyzja o
Cudzoziemiec
za pośrednictwem
przyznaniu
świadczenia
pieniężnego”
lub
„opłata
za
pełnomocnictwo”
pełnomocnika do wojewody, do którego złożył wniosek o udzielenie
zezwolenia na pobyt stały.
Pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się w
terminie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o udzielenie
zezwolenia na pobyt stały. Pierwszy wniosek o przyznanie
świadczenia pieniężnego złożony po upływie tego terminu
pozostawia się bez rozpoznania.
Kolejny wniosek o świadczenie pieniężne, złożony przez osobę, której
przyznano świadczenie pieniężne w łącznym wymiarze 9 miesięcy
pozostawia się bez rozpoznania.
Świadczenie pieniężne nie przysługuje osobie, która została objęta tym
świadczeniem jako członek rodziny wnioskodawcy, a następnie złożyła
wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.
Świadczenie pieniężne nie przysługuje osobie, która złożyła wniosek
o udzielenie zezwolenia na pobyt stały przed dniem
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Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział ds. cudzoziemców

Jednostka
odpowiedzialna za
załatwienie sprawy

ul. Spokojna 4, parter, pokój nr 40
informacja pod nr tel. 81 74-24-549,
godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 7.30-15.00
wtorek 7.30-15-30
środa 9.00-15.00
czwartek 7.30-15.00
piątek 7.30-14.30

Termin załatwienia
sprawy

Tryb odwoławczy

Informacje
dodatkowe

Podstawa prawna
Termin publikacji

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.,
poz. 23, z późn. zm.) sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. W
przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego,
załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu miesiąca.
Od wydanych decyzji w sprawach przyznania świadczenia
pieniężnego przysługuje stronie odwołanie w terminie 14 dni od
dnia doręczenia decyzji do ministra właściwego do spraw
wewnętrznych za pośrednictwem wojewody lubelskiego.
Wypłaty świadczenia pieniężnego dokonuje w okresach
miesięcznych starosta wskazany przez wojewodę w decyzji
przyznającej świadczenie pieniężne jako właściwy ze względu na
miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby
uprawnionej do świadczenia pieniężnego. W przypadku zmiany
miejsca pobytu na inne znajdujące się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy do wypłaty świadczenia
pozostaje starosta wskazany przez wojewodę w decyzji o
przyznaniu świadczenia pieniężnego.
Świadczenie pieniężne jest wypłacane w formie gotówkowej lub
bezgotówkowej.
Wypłata świadczenia w formie gotówkowej następuje w kasie
urzędu obsługującego starostę właściwego do wypłaty
świadczenia.
Świadczenie
pieniężne
jest
wypłacane
w
formie
bezgotówkowej w drodze przelewu na rachunek bankowy
wskazany przez osobę, której przyznano świadczenie, jeśli
złoży ona do właściwego starosty oświadczenie o wyborze
takiej formy wypłaty świadczenia pieniężnego.
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.
Art. 8a i następne ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie
Polaka (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz.
1274 oraz z 2016 r. poz. 753 i 2066) oraz akty wykonawcze
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