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e-mail:

magdalena.walentynowicz@lubuskie.uw.gov.pl

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. nr 144, poz. 1043 ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia
2006r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U.
nr 154, poz. 1105 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.
z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. nr 225, poz.
1635).
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WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE
W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY
Obywatelowi UE przysługuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo pobytu przez okres
dłuższy niż 3 miesiące (art. 16), jeżeli:
1) jest pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (w tej sytuacji prawo pobytu rozciąga się na członka rodziny
dołączającego do obywatela UE lub przebywającego z nim na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej);
2) jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo jest osobą uprawnioną do
świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5
pkt 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.), i posiada
wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej
(w tej sytuacji prawo pobytu rozciąga się na członka rodziny dołączającego do obywatela
UE lub przebywającego z nim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
3) studiuje lub odbywa szkolenie zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej i jest objęty
powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo jest osobą uprawnioną do świadczeń
opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 23
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie
i członków rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby nie stanowić
obciążenia dla pomocy społecznej (w tej sytuacji prawo pobytu rozciąga się na małżonka
i dziecko pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka, dołączających do
obywatela UE lub przebywających z nim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej);
4) jest małżonkiem obywatela polskiego;

Jeżeli pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dłuższy niż 3 miesiące obywatel UE jest
obowiązany zarejestrować swój pobyt, a członek rodziny nie będący obywatelem UE jest
obowiązany uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE (art. 20).
Po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatel UE
nabywa prawo stałego pobytu (art. 42).
Członek rodziny nie będący obywatelem UE nabywa prawo stałego pobytu po upływie 5 lat
nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z obywatelem UE (art. 43).

Prawo stałego pobytu przed upływem 5-letniego
Rzeczypospolitej Polskiej (art. 45) nabywa:

okresu pobytu na terytorium

1) pracownik lub osoba pracująca na własny rachunek, która w chwili zakończenia
wykonywania pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na
własny rachunek osiągnęła wiek emerytalny określony przez polskie przepisy
dotyczące ubezpieczenia emerytalnego lub która zakończyła wykonywanie pracy
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w celu przejścia na wcześniejszą emeryturę, jeżeli przedtem przez okres 12 miesięcy
wykonywała pracę lub inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny
rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywała na tym terytorium
nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 3 lata;
2) pracownik lub osoba pracująca na własny rachunek, która zaprzestała wykonywania
pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek na
tym terytorium z powodu trwałej niezdolności do pracy, jeżeli przebywała na tym
terytorium nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 2 lata;
3) pracownik lub osoba pracująca na własny rachunek, która po 3 latach nieprzerwanego
pobytu i wykonywania pracy lub innej działalności zarobkowej we własnym imieniu
i na własny rachunek na tym terytorium wykonuje pracę lub inną działalność
zarobkową we własnym imieniu i na własny rachunek w innym państwie
członkowskim, przebywając nadal na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokąd
powraca co najmniej raz w tygodniu.
Obywatelowi UE, który nabył prawo stałego pobytu wydaje się na jego wniosek dokument
potwierdzający prawo stałego pobytu (art. 48). Wniosek należy złożyć osobiście do wojewody,
właściwego ze względu na miejsce pobytu obywatela UE.
Członek rodziny niebędący obywatelem UE, który nabył prawo stałego pobytu, jest obowiązany
uzyskać kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE. Wniosek należy złożyć osobiście do
wojewody, właściwego ze względu na miejsce pobytu obywatela UE, przed upływem terminu
ważności karty pobytu członka rodziny obywatela UE.
Wniosek o zarejestrowanie lub wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE należy
złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu obywatela UE osobiście, nie
później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (art. 21).

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek.
2. Dokumenty lub pisemne oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków pobytu.
3. W przypadku wniosku o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE – także
fotografie.
4. Przy składaniu wniosku o zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytu członka
rodziny obywatela UE należy okazać ważny dokument podróży. Obywatel UE może
okazać inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

Do wniosku o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej dołącza się
pięć aktualnych fotografii osoby, której wniosek dotyczy;
Fotografie powinny być nieuszkodzone, wyraźne, kolorowe o wymiarach 4,5 x 3,5 cm,
przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby
ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem
równomiernego oświetlenia twarzy.
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FORMULARZE/WNIOSKI
Wnioski można uzyskać w Oddziale Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców LUW – parter, stanowisko obsługi klienta.
Wnioski można pobrać również ze strony internetowej Wojewody Lubuskiego –
www.wojewodalubuski.pl, zakładka „Poradnik klienta”, kategoria „Cudzoziemcy,
obywatelstwo”.
OPŁATY
Dokumenty wydaje się bezpłatnie.
Pełnomocnictwo – 17,00 zł

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zarejestrowania pobytu i wydania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE
dokonuje się niezwłocznie, a kartę pobytu członka rodziny obywatela UE wydaje się nie
później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o jej wydanie, albo w tych
terminach odmawia się zarejestrowania pobytu lub wydania karty.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Oddział Cudzoziemców, ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wlkp.
Godziny przyjęć interesantów:
 poniedziałek: 9.00 - 18.00
 wtorek – piątek: 9.00 – 15.00

KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział Cudzoziemców w Gorzowie Wlkp.

TRYB ODWOŁAWCZY
W sprawach dotyczących realizacji ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
i członków ich rodzin organem I instancji jest wojewoda, organem odwoławczym jest Szef
Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Strona ma możliwość wniesienia odwołania w terminie 14 dni
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od dnia doręczenia jej decyzji oraz możliwość wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od dnia
doręczenia jej postanowienia.

INNE INFORMACJE
Nie dotyczy.

Opracował: Tomasz Godek – St. inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Zatwierdziła: Magdalena Walentynowicz – Kierownik Oddziału Cudzoziemców w WSOiC

