
 

 

 

 

Podstawowe opłaty za procedury realizowane w Wydziale 
Spraw Cudzoziemców 

Tabela opłat skarbowych: 

Za wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,  tzw. ,,Niebieską Kartę UE” i ICT: 440 zł 
Za zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy sezonowej: 170 zł 
Za wydanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną, ze względu na studia 
i na inne okoliczności: 

340 zł 

Za zezwolenie na pobyt stały i rezydenta długoterminowego UE (z opłaty za wydanie 
zezwolenia na pobyt stały zwolnieni są posiadacze Karty Polaka): 

640 zł 
 

Za decyzję potwierdzającą posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego: 58 zł 
Za złożenie wniosku o świadczenie pieniężne dla posiadacza Karty Polaka: 10 zł 
Za decyzję o uznaniu za obywatela polskiego: 219 
Za wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń: 27 zł 
Za pełnomocnictwo: 17 zł 
Za wydanie zaświadczenia: 17 zł 
Za wydanie duplikatu decyzji: 5 zł (za każdą stronę) 
Za przedłużenie wizy krajowej:  406 zł 
Za przedłużenie wizy Schengen:  30 € 
Opłatę skarbową należy wnieść na konto: 

Urząd Dzielnicy Śródmieście 
Miasta Stołecznego Warszawy 

ul. Nowogrodzka 43 
00-691 Warszawa 

60-1030-1508-0000-0005-5001-0038 
 
Szczegółowe informacje na temat wysokości opłat i zasad ich zwrotu znajdują się na stronie internetowej Urzędu.  

Inne opłaty: 

Za wydanie zezwolenia na pracę typu: A, B, C, E 50 zł - w przypadku powierzenia 
wykonywania pracy cudzoziemcowi na 

okres nieprzekraczający 3 miesięcy;  
 100 zł - w przypadku powierzenia 

wykonywania pracy cudzoziemcowi na 
okres dłuższy niż 3 miesiące; 

Za wydanie zezwolenia na pracę typu D 200 zł 
Za przedłużenie zezwolenia na pracę ½ opłaty za wydanie zezwolenia na pracę 
Za wydanie Karty Pobytu po otrzymaniu zezwolenia na pobyt, za wymianę karty pobytu 
stałego lub rezydenta długoterminowego UE  

50 zł 
25 zł- opłata ulgowa (dot. studentów, 
uczniów i małoletnich poniżej 16 roku 

życia) 
Za wymianę karty pobytu w przypadku utraty/zniszczenia karty pobytu 100 zł - w przypadku pierwszej zawinionej 

przez cudzoziemca utraty/zniszczenia 
karty; 

150 zł- w przypadku kolejnej zawinionej 
przez cudzoziemca utraty/zniszczenia 

karty. 
Za wydanie / wymianę polskich dokumentów podróży i tożsamości dla cudzoziemców:  100 zł lub 50 zł (zgodnie z informacją na 

stronie Urzędu) 
Powyższe opłaty należy wnieść na konto: 
 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki 
Wydział Finansów 

NBP O/O Warszawa 
83-1010-1010-0137-1022-3100-0000 

 
Szczegółowe informacje na temat wysokości opłat i zasad ich zwrotu znajdują się na stronie internetowej Urzędu. 



 

UWAGA! Potwierdzenie wniesienia opłaty należy  składać razem z 
wnioskiem! 

Poza wymienionymi wyżej,  Urząd nie pobiera 
żadnych dodatkowych opłat! 

 

 

 WYDAWANIE BILETÓW Z BILETOMATÓW, 
 REZERWACJA WIZYT, 
 PRZESŁUCHANIA, 
 PRZEGLĄDY AKT SPRAWY, 
 UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW NA UMÓWIONYCH WIZYTACH  
 UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW PRZEZ BIURO PODAWCZE 
 WNIESIENIE ODWOŁANIA 

odbywają się bezpłatnie! 
 
 

 

Prosimy uważać na nieuczciwych pośredników i inne osoby, usiłujące 
nielegalnie wymusić opłatę za powyższe czynności. 

 

Handel numerkami z biletomatu i rezerwacjami w 
kalendarzu internetowym jest zakazany pod rygorem 

odpowiedzialności karnej! 
 

Przypominamy również, że ROZPORZĄDZENIU MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 czerwca 
2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialne (tekst ujednolicony: Dz.U. 2018  
poz. 272) określa wysokość opłat w kancelariach notarialnych.  

 

 


