
W zakresie obsługi cudzoziemców: 

 

Osobiste składanie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt cudzoziemca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz odbiór kart pobytu odbywać się będzie w budynku przy ul. 

Czechowskiej 15  wyłącznie  po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty za 

pośrednictwem strony internetowej: https://webqms.lublin.uw.gov.pl/luw/  

 

Uzupełnienie braków formalnych wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt cudzoziemca na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej złożonych za pośrednictwem poczty, skrzynek podawczych lub 

punktu obsługi klienta odbywać się będzie w budynku przy ul. Czechowskiej 15 wyłącznie po 

wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty. W tym celu pracownik Urzędu skontaktuje się z 

wnioskodawcą na podany we wniosku numer telefonu lub jego pełnomocnikiem na podany w 

pełnomocnictwie numer telefonu. 

Zachęcamy pracodawców do składania wniosków w sprawach zezwoleń na pracę za pośrednictwem 

portalu https://www.praca.gov.pl  

Dowody dokonania opłaty za wydanie karty pobytu prosimy umieszczać w skrzynkach 

podawczych znajdujących się przy wejściu do budynku przy ul. Czechowskiej 15 oraz  

ul. Spokojnej 4 lub przekazywać drogą pocztową na adres Urzędu: Lubelski Urząd Wojewódzki w 

Lublinie, ul. Spokojna 4, 20 – 914 Lublin  z dopiskiem: Wydział Spraw Obywatelskich i 

Cudzoziemców. 

Wnioski o legalizację pobytu lub legalizację zatrudnienia, a także dokumenty stanowiące 

uzupełnienie materiału dowodowego w prowadzonych postępowaniach administracyjnych 

można także umieszczać w skrzynkach podawczych znajdujących się przy wejściu do budynku przy 

ul. Czechowskiej 15 oraz ul. Spokojnej 4 lub przekazywać drogą pocztową na adres Urzędu: Lubelski 

Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20 – 914 Lublin  z dopiskiem: Wydział Spraw 

Obywatelskich i Cudzoziemców. 

Punkt informacyjny w sprawach cudzoziemców znajduje na parterze w budynku  

przy ul. Czechowskiej 15. Bezpośrednia obsługa odbywa się w godzinach od 10.00 do 16.30 

(poniedziałek) oraz od 8.00 do 14.30 (wtorek-piątek) w warunkach reżimu sanitarnego tj. należy 

przestrzegać nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, dokonać pomiaru temperatury 

oraz dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu za pomocą dostępnych urządzeń, zachować 

odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.  

Telefoniczna informacja dla cudzoziemców: tel. 81-74 24 549 czynna w poniedziałek w 

godzinach 14.00 – 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 12.00 – 15.00. 

 

Telefoniczna informacja dla podmiotów gospodarczych: tel. 81 74 24 781 czynna w 

poniedziałek w godzinach 10.00 – 13.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 11.00. 

 

Telefoniczna informacja w sprawie statusu karty pobytu: 81 74 24 165 czynna w poniedziałek 

w godzinach 10.00 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30 

 

Zachęcamy do sprawdzenia statusu karty pobytu za pośrednictwem strony internetowej 

www.cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl – sprawdź czy możesz odebrać kartę pobytu 

 

Uprzejmie informujemy, że dostępność telefoniczna pracownika będzie uzależniona od liczby 

klientów korzystających osobiście z usług stanowisk ds. cudzoziemców. 

Zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej pod 

adresem: www.cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl  

https://webqms.lublin.uw.gov.pl/luw/
https://www.praca.gov.pl/
http://www.cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl/
https://cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl/sprawdz-czy-mozesz-odebrac-karte-pobytu/
https://cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl/kontakt/
http://www.cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl/


 

W zakresie informacji na temat prowadzonych postępowań administracyjnych, w tym 

skorzystania z prawa do zapoznania się z materiałem dowodowym – interesanci powinni 

kontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie 

internetowej pod adresem: www.cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl lub telefonicznie w poniedziałek w 

godzinach 12.00 – 14.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 10.00 – 12.00 pod numerami : 

 

Numer telefonu Rodzaj załatwianej sprawy 

81 74 24 146 Zezwolenia na pobyt i pracę  

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej 

81 74 24 262 Zezwolenia na pracę 

81 74 24 556 Zezwolenia na pobyt stały 

Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE 

81 74 24 243 Świadczenia pieniężne dla posiadaczy Kart Polaka 

81 74 24 559 Zezwolenia na pobyt czasowy z uwagi na studia/ naukę 

Zezwolenia na pobyt czasowy dla absolwentów poszukujących pracy 

81 74 24 557 Zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną 

Zezwolenia na pobyt czasowy/pobyt stały z uwagi na małżeństwo z obywatelem RP 

Zezwolenia na pobyt czasowy z uwagi na inne okoliczności 

 

Zachęcamy do sprawdzenia informacji na temat prowadzonego postępowania administracyjnego 

(po złożeniu wniosku) za pośrednictwem strony internetowej www.cudzoziemcy.lublin.uw.gov.pl 

– sprawdź status sprawy. 
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