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KARTA USŁUGI
Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca będącego
członkiem rodziny przebywającego w Polsce rezydenta
długoterminowego UE
Zezwolenie na pobyt czasowy dla cudzoziemca będącego
członkiem
rodziny
przebywającego
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca, który uzyskał w innym
państwie członkowskim status rezydenta długoterminowego UE a
członek rodziny przebywał z nim wcześniej w tym państwie i chce
z nim przebywać lub towarzyszyć na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Zezwolenia udziela się, jeśli okoliczności, które są podstawą
ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają pobyt cudzoziemca
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy
niż 3 miesiące.
Cudzoziemcy nie będący obywatelami państw członkowskich
Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji
Szwajcarskiej będący członkami rodziny cudzoziemca
zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Członkiem rodziny ww. cudzoziemca jest:
a) osoba pozostającą z nim w uznawanym przez prawo
Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim;
b) małoletnie dziecko cudzoziemca i osoby pozostającej z
nim w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej
związku małżeńskim, w tym także dziecko przysposobione
c) małoletnie dziecko cudzoziemca, w tym także dziecko
przysposobione, pozostające na jego utrzymaniu, nad
którym cudzoziemiec sprawuje faktycznie władzę
rodzicielską
d) małoletnie dziecko osoby, o której mowa w lit a , w tym
także dziecko przysposobione, pozostające na jej
utrzymaniu, nad którym sprawuje ona faktycznie władzę
rodzicielską
e) wstępny w linii prostej lub osoba pełnoletnia
odpowiedzialną za małoletniego cudzoziemca, któremu
nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony
uzupełniającej,
przebywającego
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki
1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku
2. 4 aktualne, nieuszkodzone, kolorowe fotografie o
wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6
miesięcy przed złożeniem wniosku, przedstawiające
wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do
górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80%
fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej,
patrzącego
na
wprost
z
otwartymi
oczami,
nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy

i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny
kolor jego skóry, przedstawiające wyraźnie oczy
cudzoziemca, a zwłaszcza źrenicę, linia oczu cudzoziemca
jest równoległa do górnej krawędzi fotografii (tzw.
„zdjęcie paszportowe” - LINK)
Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z
zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku
fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile
wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim
przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie
cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
3. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do
wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy
cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i
nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny
dokument potwierdzający tożsamość.
Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje
wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni
od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku
bez rozpoznania.
4. Dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa
uznawane przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej (akty
stanu cywilnego: akt małżeństwa, akt urodzenia) – w
przypadku dołączenia do rezydenta długoterminowego UE,
5. Dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca,
z którym zamierza przebywać na terytorium RP,
wymaganego prawem zezwolenia na pobyt,
6. dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego
miejsca zamieszkania np.:
- poświadczenie zameldowania,
- umowa najmu mieszkania,
- inna umowa umożliwiająca władanie lokalem
mieszkalnym,
- oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem
mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca
zamieszkania
7. Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia
zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie
pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne
zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa)
8. Dokumenty potwierdzające posiadanie źródła stabilnego i
regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie
kosztów utrzymania siebie i członków rodziny
pozostających na utrzymaniu:
- dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 635 zł
netto miesięcznie
- dla osoby w rodzinie - w wysokości 515 zł netto

miesięcznie

Wzór
wniosków/formularzy
do pobrania

Sposób wypełnienia
dokumentów

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

- Kwestionariusz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi
literami wpisywanymi w odpowiednie kratki
- Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki z
uwzględnieniem poniższych zasad:
- W części A:
a) w rubryce „Płeć” wpisać:
„M” – w przypadku mężczyzny
„K” – w przypadku kobiety
b) w rubryce „Stan cywilny” należy użyć sformułowań: „panna”,
„kawaler”, „mężatka”, „żonaty”, „rozwiedziona”, „rozwiedziony”,
„wdowa”, „wdowiec”
- W części D podpis nie może wychodzić poza ramki
- Jeżeli w jakiejkolwiek rubryce formularza jest zbyt mało miejsca
na wpisanie wymaganych informacji, dalsze informacje, wraz ze
wskazaniem rubryki/rubryk, których dotyczą, należy podać na
osobnym arkuszu formatu A4 i dołączyć do wniosku jako
załącznik
Cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt
czasowy po dokonaniu uiszczenia opłaty skarbowej w
wysokości 340 zł
przelewem na konto:
Urząd Miasta Lublin
Wydział Podatkowy
95 1240 2092 9329 9200 0620 0000
tytułem: „opłata za wydanie zezwolenia na pobyt czasowy”

Wymagane opłaty

Jeśli do składanego wniosku nie zostanie dołączony dowód
uiszczenia opłaty skarbowej cudzoziemiec zostanie wezwany
do jej uiszczenia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod
rygorem zwrotu wniosku lub zaniechania czynności.
Po otrzymaniu zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec
uiszcza opłatę za wydanie karty pobytu w wysokości:
- 50 zł
- 25 zł – jeśli małoletni dniu składania wniosku o wydanie karty
pobytu nie ukończył 16. roku życia
przelewem na konto:
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Wydział Finansów i Certyfikacji
62 1010 1339 0024 7922 3100 0000
tytułem "opłata za wydanie karty pobytu"
Wniosek powinien być złożony osobiście do wojewody
właściwego ze względu na miejsce pobytu, nie później niż w
ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (np. przed upływem ważności wizy lub
zezwolenia na pobyt).
Wniosek w imieniu małoletniego cudzoziemca składa jego rodzic,
ustanowiony przez sąd opiekun lub kurator przy czym jeśli
wniosek składany jest w imieniu małoletniego cudzoziemca,
który ukończył 6. rok życia, wymagana jest jego obecność.

Termin złożenia
dokumentów

Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć
odciski linii papilarnych. Rodzic, ustanowiony przez sąd opiekun
lub kurator małoletniego, który ukończył 6. rok życia ma
obowiązek umożliwić przy składaniu wniosku złożenie przez
małoletniego odcisków linii papilarnych.
Jeśli wniosek nie zostanie złożony osobiście lub w obecności
małoletniego, który ukończył 6. rok życia lub zostanie wysłany
pocztą – po wpłynięciu wniosku do wojewody cudzoziemiec
zostanie wezwany do osobistego stawiennictwa w terminie 7
dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia
wniosku bez rozpoznania.
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział ds. cudzoziemców
ul. Spokojna 4, parter, pokój nr 50
tel. 81 74-24-549,

Jednostka
odpowiedzialna za
załatwienie sprawy

godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 8.00-14.30
wtorek 8.00-14.30
środa 8.30-14.30
czwartek 8.00-14.30
piątek 8.00-14.30
Delegatura Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej - ul. Brzeska 41
Delegatura Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie - pl. Niepodległości 1
Delegatura Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu - ul. Partyzantów 3

godziny przyjęć interesantów w Delegaturach:
poniedziałek 8.00-14.30
wtorek 8.00-14.30
środa 8.30-14.30

czwartek 8.00-14.30
piątek 8.00-14.30

Termin załatwienia
sprawy

Tryb odwoławczy

Informacje
dodatkowe

Podstawa prawna
Termin publikacji

Po upływie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania w związku
obowiązkiem wystąpienia o informacje do komendanta oddziału
Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji, Szefa
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także
konsula lub
innych organów, czy wjazd cudzoziemca na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym
terytorium mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub
bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego, którzy mają obowiązek udzielić ww. informacji w
ciągu 30 dni od otrzymania wystąpienia o ich udzielenie.
W terminie 14 dni do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, za
pośrednictwem Wojewody Lubelskiego. Termin ten jest liczony
od dnia otrzymania decyzji przez cudzoziemca.
W postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt
czasowy Wojewoda Lubelski jest obowiązany ustalić, czy związek
małżeński między cudzoziemcami został zawarty w celu obejścia
ustawy o cudzoziemcach. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub
doprecyzowania posiadanych dowodów w sprawie w trakcie
postępowania cudzoziemiec może być wzywany do dostarczenia
innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających
okoliczności, o których mowa we wniosku oraz okoliczności
dotyczących celu zawarcia małżeństwa.
Art. 186 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.)
15 lutego 2016

