
KARTA USŁUG 
ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT CZASOWY 

 
PROCEDURA 

Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym 
adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce 
pobytu czasowego. Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby 
w miejscu, w którym się zameldowała. 

Można dokonać zameldowania na pobyt czasowy: 
1. bez równoczesnego wymeldowania się z poprzednich miejsc pobytu; 
2. z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu; 
 
Zameldowanie z równoczesnym wymeldowaniem polega na dokonaniu zameldowania w miejscu nowego pobytu 
czasowego bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu czasowego w celu 
dokonania wymeldowania. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego następuje 
automatycznie, natomiast osoba może równocześnie wymeldować się z miejsca pobytu stałego, jeżeli takie posiada. 

 w formie pisemnej na formularzu ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO/TEMPORARY RESIDENCE 
REGISTRATION FORM 

 w organie gminy, właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości w której osoba zamieszkuje 

Kto i w jakich terminach jest zobowiązany do dokonania zameldowania 
1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym             
lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca niebędący obywatelem ww. 
państw przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu 
czasowego mającego trwać ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. 

2. Cudzoziemiec inny niż wskazany powyżej,  przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany 
zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 4 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, jeżeli jego 
pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekracza  14 dni. Zgłoszenia zameldowania można dokonać również 
przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,   z późn. zm.), tj. udzielonym na piśmie       
lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.  

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych 
obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią 
faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. 

 
WYMAGANE 

DOKUMENTY 

 wypełniony i podpisany formularz ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO/TEMPORARY RESIDENCE 
REGISTRATION FORM zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca pobytu 
czasowego oraz wskazanie adresu dotychczasowego miejsca pobytu a także potwierdzenie faktu pobytu osoby 
dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Dokumentem 
potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi 
wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu. Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania 
dysponuje tytułem prawnym do lokalu – sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu. 

 cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem 
państwa  członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek 
rodziny takiego cudzoziemca nie będący obywatelem ww. państw przedstawia: 

 wizę lub 
 dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument 

„zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, 
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej   lub decyzję o nadaniu statusu 
uchodźcy  w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, 
zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany - w przypadku gdy 
wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie 
obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 
podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.                            
o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650) lub na podstawie umieszczonego  w dokumencie podróży odcisku 
stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego Unii Europejskiej 

 cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym   lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia: 

  ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo 
oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu 
pobytu obywatela Unii Europejskiej lub, w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie        
o zarejestrowaniu pobytu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 członek rodziny cudzoziemca niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej 
przedstawia: 

  ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela  Unii 
Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej do wglądu 
wszyscy cudzoziemcy przedstawiają - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa 
cywilno-prawna, wypis  z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny 
dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. 
 
 

https://msw.gov.pl/download/1/21952/POBYTCZASOWY.pdf
https://msw.gov.pl/download/1/21952/POBYTCZASOWY.pdf
https://msw.gov.pl/download/1/21952/POBYTCZASOWY.pdf
https://msw.gov.pl/download/1/21952/POBYTCZASOWY.pdf


 
MIEJSCE I TERMIN 

ZŁOŻENIA 
DOKUMENTÓW 

 

Wypełniony i podpisany formularz ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO/PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM 
należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu  na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje. 

 
OPŁATY 

Czynność zameldowania jest wolna od opłat. 

Wydanie  ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU NA POBYT CZASOWY * podlega opłacie skarbowej określonej w ustawie 
z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. z 200 6 r. Nr 225, poz. 1635 z poźn. zm.) 

 
DODATKOWE 
INFORMACJE 

 

Okres czasowego pobytu cudzoziemca nie może przekroczyć okresu, w którym jest on uprawniony do legalnego 
przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo 
pobytu. 
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