
OPŁATY ZA WYDANIE LUB WYMIAN Ę KARTY POBYTU LUB DOKUMENTU

,,ZGODA NA POBYT TOLEROWANY"

• wydanie dokumentu ,,zgoda na pobyt tolerowany" - 50 zł.,
• wymiana karty pobytu/dokumentu ,,zgoda na pobyt tolerowany" - 50 zł.,
• wymiana karty pobytu/dokumentu ,,zgoda na pobyt tolerowany" w przypadku utraty lub 

zniszczenia z winy cudzoziemca - 100 zł.,
• w przypadku kolejnej zawinionej przez cudzoziemca utraty lub zniszczenia karty pobytu 

albo dokumentu ,,zgoda na pobyt tolerowany" - każdorazowo - 150 zł.

Proszę  sprawdzić  podstawy  prawne  wydania  posiadanej  decyzji  o  udzieleniu  zgody
na pobyt tolerowany.
Od dnia  1  maja  2014  r.  na  podstawie  art.  508  ust.  5 ustawy z  dnia  12  grudnia  2013  r.
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.) opłaty nie pobiera się od wydania
kolejnej  karty  pobytu  cudzoziemcowi,  który  posiada decyzję  o  udzieleniu  zgody na  pobyt
tolerowany,  który  stał  się  zgodą  na  pobyt  ze  względów humanitarnych,  w  wymienionych
przypadkach:
• art. 97 ust 1 lub 1a Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2009 Nr 189 poz. 1472),
• art.  17 ust. 2 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 1997

Nr 114 poz. 739), które stało się zgodą na pobyt tolerowany na podstawie ustawy z dnia 13
czerwca  2003  r.  o  udzielaniu  cudzoziemcom  ochrony  na  terytorium  Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. 2009 Nr 189 poz. 1472).

Opłatę ulgową za wydanie lub wymianę karty pobytu lub dokumentu ,,zgoda na pobyt
tolerowany" w wysokości 50% pobiera się od cudzoziemców:
• znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
• których celem pobytu jest nauka w szkole ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• małoletnich, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu               

lub dokumentu ,,zgoda na pobyt tolerowany" nie mieli ukończonych 16 lat.

Do pobrania  opłaty  ulgowej  za  wymianę  karty  pobytu,  dokumentu  ,,zgoda  na  pobyt
tolerowany" uprawnia:
• zaświadczenie właściwego organu do spraw pomocy społecznej  o korzystaniu w danym

czasie ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;
• zaświadczenie  potwierdzające  pobieranie  w  danym  czasie  nauki  w  szkole

ponadgimnazjalnej lub szkole wyższej;
• odpis  aktu urodzenia małoletniego cudzoziemca, a w przypadku braku możliwości  jego

uzyskania  -  dokument  podróży  lub  inny  dokument  tożsamości  potwierdzający  wiek
małoletniego cudzoziemca.



Wpłat za wydanie lub wymianę wyżej wymienionych dokumentów należy dokonywać
na numer rachunku bankowego:

Śląskiego Oddziału SG - NPB o/o Katowice: 45 1010 1212 3175 9922 3100 0000.

Uwaga!!!

W tytule przelewu należy wpisać np.:

Wpłata za wydanie karty pobytu - imię i nazwisko, datę urodzenia i numer sprawy.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
25.04.2014 r. w sprawie opłat pobieranych w RP od cudzoziemców za wydanie i wymianę
dokumentów, które mogą  być  wydane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczenia uprzejmie
informuję,, iż powyższą opłatę można uiścić w kasie Śląskiego Oddziału SG w Raciborzu przy
ul. Dąbrowskiego 2:

• codziennie w godz. 10. 00 do godz. 14.00 lub,
• na konto bankowe Śląskiego Oddziału SG - NPB o/o Katowice o numerze:

 45 1010 1212 3175 9922 3100 0000.

Osoby  wpłacające  w  kasie  Śląskiego  Oddziału  SG lub  przelewem  na  w/w  konto  bankowe,
powinny określać za co ją ponoszą, tj.:

1. opłata za wydanie /  wymianę,  karty pobytu /  zgody na pobyt  tolerowany (należy wpisać
właściwy przypadek);

2. opłata za wydanie /  wymianę,  karty pobytu /  zgody na pobyt  tolerowany (należy wpisać
właściwy przypadek) - ULGA 50%;

3. opłata za zawinioną  wymianę,  karty pobytu /  zgody na pobyt  tolerowany (należy wpisać
właściwy przypadek) - ZWYŻKA 100%;

4. opłata za kolejną  zawinioną  wymianę,  karty pobytu /  zgody na pobyt  tolerowany (należy
wpisać właściwy przypadek) - ZWYŻKA 300%.

W  innych  przypadkach  określonych  w  ustawie  o  cudzoziemcach  zabezpieczenie  pieniężne
cudzoziemiec powinien wpłacić  do kasy Śląskiego Oddziału SG (Racibórz, ul.  Dąbrowskiego 2
w  godzinach  wskazanych  powyżej)  lub  konto  bankowe  Śląskiego  Oddziału  Straży  Granicznej
w Raciborzu - NBP o/o Katowice o numerze: 34 1010 1212 3175 9913 9120 0000.


