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Zezwolenie na pobyt czasowy w celu pobytu z cudzoziemcem (w przypadku gdy nie zostały spełnione 

warunki połączenia z rodziną) - Karta informacyjna 

Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się cudzoziemcowi, który przebywa na tym terytorium w celu 
połączenia się z członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej: 

Członkiem rodziny ww. cudzoziemca jest:  

a) osoba pozostającą z nim w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku 

małżeoskim; 

b) małoletnie dziecko cudzoziemca i osoby pozostającej z nim w uznawanym przez prawo 

Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeoskim, 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. 

Wyżej wymienionego 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. 

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną udziela się cudzoziemcowi na okres do dnia, 

w którym upływa termin ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego cudzoziemcowi, do 

którego członek rodziny przybył lub, z którym przebywa na terytorium RP. 

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku: 

Uwaga: Dołączenie wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyd 

ilośd korespondencji urzędowej i skrócid czas załatwienia sprawy. 

1. dokumenty potwierdzające stopieo pokrewieostwa uznawane przez prawo Rzeczypospolitej 

Polskiej (akty stanu cywilnego: akt małżeostwa, akt urodzenia); 

 

2. dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca, z którym zamierza przebywad na 

terytorium RP, wymaganego prawem zezwolenia na pobyt; 

 

3. dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania, np.: 

 potwierdzenie zameldowania; 

 akt własności lokalu mieszkalnego; 

 umowa najmu lokalu mieszkalnego; 

 inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym; 
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 oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu 
cudzoziemcowi miejsca zamieszkania + dokument potwierdzający prawo własności do lokalu. 

 
4. 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.: 

 jeśli osoba pracuje: ZUS ZUA z elektronicznym potwierdzeniem wysyłki oraz aktualne 
zezwolenie na pracę/oświadczenie o powierzeniu pracy; 

 jeśli osoba jest zgłoszona do ZUS przez pracującego członka rodziny: ZUS ZCNA; 

 jeśli osoba nie jest zgłoszona do ZUS: polisa potwierdzająca prywatne ubezpieczenie 
zdrowotne obejmujące koszty leczenia na terytorium Polski (zagraniczną polisę należy 
dostarczyd wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski). 
 

5. dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu 
wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających 
na utrzymaniu (dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości co najmniej 701 zł netto 
miesięcznie, dla osoby w rodzinie - w wysokości co najmniej 528 zł netto miesięcznie), np.: 
umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna (zlecenia, o dzieło). 

Uwaga: W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ 

dowodów w sprawie w trakcie postępowania cudzoziemiec może byd wzywany do dostarczenia 

innych dokumentów lub do składania zeznao potwierdzających okoliczności, o których mowa we 

wniosku. 


