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Projekt Centrum Informacji dla Cudzoziemców  
jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu  

Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa
Bezpieczna Przystań

  POŁĄCZENIE Z RODZINĄ –  
  FAKULTATYWNE

Kogo dotyczy?

1  członków rodziny: obywatela Polski,  
obywatela państwa członkowskiego UE, 
państwa członkowskiego EFTA,  
państwa strony umowy EOG,  
obywatela Szwajcarii (innych niż: małżonek, 
bezpośredni zstępny do 21 lat, bezpośredni 
wstępny), przebywający w Polsce wspólnie  
z tym obywatelem:

 a) ze względu na: 
    zależność finansową,
    poważne względy zdrowotne,
     w sytuacji prowadzenia życia rodzinnego,

 b)  prowadzących życie rodzinne w rozumieniu 
Konwencji o ochronie praw człowieka  
i podstawowych wolności,

2  małoletniego dziecka cudzoziemca,  
który przebywa w Polsce na podstawie  
wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy 
- urodzonego w okresie ważności  
tego dokumentu. 

Jakie warunki musi spełnić  
członek rodziny?

 posiadać ubezpieczenie zdrowotne,

  posiadać stabilne i regularne źródło dochodu 
(min. 515 zł na osobę miesięcznie),

  mieć zapewnione miejsce zamieszkania  
w Polsce*.

* dotyczy małoletniego

Szczególne okoliczności  
ustalane w postępowaniu: 

w przypadku cudzoziemców pozostających  
w związkach małżeńskich i na tej podstawie  
ubiegających się o zezwolenie na pobyt czaso-
wy obowiązkiem organu prowadzącego postę-
powanie jest ustalenie czy związek małżeński 
nie został zawarty w celu obejścia przepisów 
prawa.



  RODZINA OBYWATELA RP

Kto jest uznawany za członka rodziny?
  małżonek, 
  dziecko małżonka, o ile podstawę pobytu  

tego rodzica stanowi zezwolenie na pobyt 
czasowy dla członka rodziny.

Jakich dokumentów potrzebujesz?

1  wniosek o udzielanie zezwolenia na pobyt 
czasowy sporządzony na formularzu,

2  kopia dokumentu podróży (oryginał do wglądu),

3 4 aktualne fotografie,

4  dowód wniesienia opłaty skarbowej (340 zł),

dla małżonka:

5 aktualny odpis aktu małżeństwa,

6  kopia dowodu osobistego małżonka  
(oryginał do wglądu),

dla dziecka:

7  aktualny odpis aktu urodzenia małoletniego,

8 dokumenty pobytowe rodzica.

Ponadto jednorazowo kolejne zezwolenie 
udzielane jest na okres do 3 lat:

   w razie owdowienia,
 pod warunkiem istnienia ważnego  
 interesu cudzoziemca:

  w razie śmierci rodzica małoletniego,
  w razie separacji lub rozwodu.

  RODZINA CUDZOZIEMCA  
  - POŁĄCZENIE Z RODZINĄ

Kogo dotyczy?
Obejmuje rodzinę cudzoziemca, który posiada:

1  zezwolenie na pobyt stały,

2  zezwolenie na pobyt rezydenta 
długoterminowego UE,

3  status uchodźcy,

4  ochronę uzupełniającą,

5  zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,

6  zezwolenie na pobyt czasowy:

 a)  po dwóch latach pobytu na podstawie kolejnych 
zezwoleń na pobyt czasowy -ostatnie udzielone 
na co najmniej 1 rok,

 b) udzielonego w celu badań naukowych,

 c)  udzielonego w celu wykonywania pracy  
w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Kto jest uznawany za członka rodziny:
 małżonek,
 wspólne małoletnie dziecko małżonków,
  małoletnie dziecko osoby wymienionej w punktach 

1- 6 pozostające na jej utrzymaniu, nad którym 
sprawuje ona faktycznie władzę rodzicielską,

  małoletnie dziecko małżonka, pozostające na jego 
utrzymaniu, nad którym cudzoziemiec sprawuje 
faktycznie władzę rodzicielską.

* dla małoletniego bez opieki, któremu nadano status uchodźcy  
lub udzielono ochrony uzupełniającej, członkiem rodziny będzie także 
jego wstępny w linii prostej lub osoba pełnoletnia odpowiedzialna  
za małoletniego zgodnie z prawem polskim

Jakie warunki musi spełnić członek rodziny?
  posiadać ubezpieczenie zdrowotne,
  posiadać stabilne i regularne źródło dochodu  

(min. 515 zł na osobę miesięcznie),
  mieć zapewnione miejsce zamieszkania w Polsce.

* nie dotyczy członków rodziny osób posiadających status uchodźcy  
lub ochronę uzupełniającą jeżeli wniosek o pobyt złożono w terminie  
6 miesięcy od uzyskania tego pobytu

Na jaki czas wydawane jest zezwolenie  
na pobyt?

  dla członków rodziny cudzoziemców wskazanych  
w pkt 1-5 na 3 lata,

  dla członków rodziny cudzoziemców wskazanych  
w pkt 6 – na czas ważności zezwolenia pobytowego 
tej osoby.

Okoliczności uwzględniane w sprawie 
połączenia rodziny:

 interes małoletniego dziecka, 
 charakter i trwałość więzi rodzinnych,
 okres pobytu w Polsce, 
  istnienie więzi rodzinnych, kulturalnych  

i społecznych z państwem pochodzenia.

  SAMOISTNY* DOKUMENT POBYTOWY

Kogo dotyczy?
  cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt 

czasowy w celu połączenia z rodziną, który przez  
co najmniej 5 lat nieprzerwanie zamieszkiwał  
w Polsce (lub w państwie członkowskim UE  
w odniesieniu do członków rodzin rezydentów 
długoterminowych UE) oraz:

  pozostaje w związku małżeńskim z cudzoziemcem, 
który posiada jeden z pobytów z pkt 1-6,

  jest pełnoletnim dzieckiem cudzoziemca,  
który posiada jeden z pobytów z pkt 1-6.

*niezależny od dokumentu pobytowego członka rodziny rozdzielonej

Jakie warunki musi spełnić  
ubiegający się o pobyt?

 posiadać ubezpieczenie zdrowotne,
  posiadać stabilne i regularne źródło dochodu  

(min. 515 zł na osobę miesięcznie),
  mieć zapewnione miejsce zamieszkania w Polsce.

Kolejne zezwolenie udzielane jest ze względu 
na ważny interes cudzoziemca w przypadku:

 owdowienia, rozwodu lub separacji,
  śmierci rodzica, który przebywał w Polsce  

na podstawie pobytu określonego w pkt 1-6,
  śmierci małoletniego dziecka, któremu nadano 

status uchodźcy lub udzielono ochrony 
uzupełniającej. 

 

 

 


