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ФОНД ІНСТИТУТ  
ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 
ul. Chopina 14/70, 20-023 Lublin                      
www.panstwoprawa.org

ДОЗВІЛ  
НА ТИМЧАСОВЕ 

ПЕРЕБУВАННЯ  
РОДИННІ ЗВ’ЯЗКИ

Які умови повинен виконати  
член сім’ї?

 мати медичне страхування,

  мати стабільне і регулярне джерело доходу 
(мін. 515 злотих на людину в місяць),

  мати забезпечене місце проживання  
в Польщі*.

* стосується  неповнолітньої  дитини

Особливі обставини,  
що встановлюються  
в ході провадження:

у випадку іноземців, які перебувають у шлюбі,  
і на цій підставі клопочуть про надання до-
зволу на тимчасове перебування, обов’яз-
ком органу, що веде провадження, буде 
встановлення, чи шлюб не був укладений  
з метою спроби обійти закон.

   ВОЗЗ’ЄДНАННЯ СІМ’Ї – 
  ФАКУЛЬТАТИВНЕ

Для кого?

1  для члена сім’ї: громадянина Польщі, 
громадянина країни ЄС, країни ЄАВТ,  
країни-учасниці угоди про ЄЕП, громадянина 
Швейцарії (крім: дружини, дітей до 21 року,  
та батьків), які проживають у Польщі разом  
з ним:

 a) з огляду на: 

    фінансову залежність,

    серйозні медичні причини,

    ведення сімейного життя,

 b)  та ведуть сімейне життя в розумінні 
Конвенції про захист прав людини  
і основоположних свобод,

2  для неповнолітньої дитини іноземця,  
який перебуває в Польщі на підставі 
національної візи або дозволу на тимчасове 
перебування - народженої протягом терміну 
дії цього документа.



 

 

 

   ЧЛЕН СІМ’Ї ПОЛЬСЬКОГО  
   ГРОМАДЯНИНА

Хто вважається членом сім’ї?
  чоловік/дружина,
  діти іноземця, чоловіка/дружини громадянина 

Польщі, який має у Польщі дозвіл на тимчасове 
перебування для члена сім’ї польського 
громадянина.

Які документи знадобляться?

1  заява про надання дозволу на тимчасове 
перебування на відповідному формулярі,

2  копія проїзного документа  
(та оригінал для її засвідчення),

3  4 актуальні фотокартки,

4  підтвердження оплати за внесення заяви  
(340 PLN),

для чоловіка/дружини:

5  актуальну виписку свідоцтва про одруження,

6  копію посвідчення особи чоловіка/дружини  
(та оригінал для її засвідчення),

для дитини:

7  свідоцтво про народження,

8  дозвіл на перебування батька/матері.

Крім того наступний дозвіл одноразово 
видається на термін до 3-х років:

   у разі вдівства,
 за умови, що існує важливий інтерес іноземця:

   у разі смерті батька/матері неповнолітнього,
   у разі роздільного проживання або розлучення.

   СІМ’Я ІНОЗЕМЦЯ  
   - ВОЗЗ’ЄДНАННЯ   СІМ’Ї

Для кого?
Охоплює сім’ю іноземця, який має:

1  дозвіл на постійне перебування,

2  дозвіл на перебування довгострокового  
резидента ЄС,

3  статус біженця,

4  додатковий захист,

5  згоду на перебування з гуманітарних міркувань,

6  дозвіл на тимчасове перебування:

 a)  не менше двох років, при чому останній дозвіл 
був виданий на термін не менше одного року,

 b)  виданий з метою ведення наукових досліджень,
 c)  для виконання роботи, що вимагає високих 

кваліфікацій.

Членами сім’ї іноземця вважається:
 чоловік/дружина,
 спільна неповнолітня дитина подружжя,
  неповнолітня дитина особи вказаної в пунктах 1-6, 

що знаходиться на її утриманні і над якою вона 
здійснює фактичну батьківську опіку,

  неповнолітня дитина його чоловіка/дружини, 
що знаходиться на її утриманні і над якою вона 
здійснює фактичну батьківську опіку.

* членами сім’ї неповнолітнього іноземця, який перебуває  
в Польщі без опіки і має статус біженця або додатковий захист 
вважаються також його батьки, дідусі і бабусі, або інші дорослі, 
які несуть за нього відповідальність згідно з польським  
законодавством

Які умови повинен виконати член сім’ї?
 мати медичне страхування,
  мати стабільне і регулярне джерело доходу  

(мін. 515 злотих на людину в місяць),
  мати забезпечене місце проживання в Польщі.

* не стосується членів сімей осіб, які мають статус біженця  
або додатковий захисту, якщо заяву про надання дозволу подано 
протягом 6 місяців після отримання цього статусу

На який термін видається цей дозвіл?
  для члена сім’ї особи вказаної в пунктах 1-5  

на 3 роки,
  для члена сім’ї іноземця, вказаного у пункті 6  

– на весь терміну дії його дозволу на перебування.

Обставини, які беруться під увагу при 
возз’єднанні сім’ї:

 інтереси неповнолітньої дитини,
 характер і тривалість сімейних зв’язків,
 період перебування в Польщі, 
  наявність родинних, культурних та соціальних 

зв’язків з країною походження

   САМОСТІЙНИЙ* ДОКУМЕНТ  
   ПРО ПЕРЕБУВАННЯ

Для кого?
  стосується іноземця, який має дозвіл на 

перебування з метою возз’єднання сім’ї,  
який що найменше протягом п’яти років 
безперервно проживав в Польщі  
(або в іншій державі ЄС як член сім’ї 
довготермінового резидента ЄС), та:

  є чоловіком/дружиною іноземця вказаного  
в пунктах 1-6,

  є повнолітньою дитиною іноземця вказаного  
в пунктах 1-6.

* незалежний від документу про перебування члена сім’ї

Які умови слід виконати?
  мати медичне страхування,
  мати стабільне і регулярне джерело доходу (мін. 

515 злотих на людину в місяць),
  мати забезпечене місце проживання в Польщі.

Наступний дозвіл видається за умови 
наявності важливого інтересу іноземця  
у випадку:

  вдівства, роздільного проживання або 
розлучення,

  смерті батька/матері, вказаного в пунктах 1-6,
  смерті неповнолітньої дитини, якій надано  

статус біженця або додатковий захист.


