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Połączenie z rodziną (FAQ) 

1. Mam kartę pobytu czasowego od roku. Moja żona przyjechała do mnie i będzie składać 
wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, powołując się na pobyt ze mną. Czy dostanie 
kartę pobytu z „dostępem do rynku pracy”?  

Jeżeli jest to Twoja pierwsza karta na pobyt czasowy, żona otrzymując zezwolenie na podstawie pobytu 

z Tobą, nie otrzyma karty z „dostępem do rynku pracy”. Kartę z „dostępem do rynku pracy” żona może 

otrzymać w chwili, gdy przebywasz już w Polsce co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych 

zezwoleń na pobyt czasowy, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem przez żonę wniosku, posiadasz 

zezwolenie udzielone na okres nie krótszy niż 1 rok. 

2. Kto i kiedy składa wniosek o zezwolenie na pobyt dla członka rodziny cudzoziemca, która 
mieszka poza Polską?  

Jeżeli jesteś cudzoziemcem zamieszkującym terytorium RP: 

1. na podstawie zezwolenia na pobyt stały, 

2. na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, 

3. w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy, 

4. w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej, 

5. co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w tym 

bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy dla członka 

rodziny – na podstawie zezwolenia udzielonego mu na okres pobytu nie krótszy niż 1 rok, 

6. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, w celu prowadzenia badań naukowych, 

7. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu mobilności długoterminowej 

naukowca 

8. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym 

wysokich kwalifikacji, 

9. na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu wykonywania pracy w ramach 

przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, 

10.  na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu mobilności długoterminowej 

pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach 

przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa  

11.  na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy dla naukowca, który zakończył prowadzenie badań 

naukowych lub prac rozwojowych i poszukuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracy lub 

planuje rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej na tym terytorium. 

12.  w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych. 

Przebywając w Polsce możesz złożyć wniosek na pobyt czasowy dla członków Twojej rodziny, którzy 

chcą do Ciebie dołączyć, ale przebywają poza granicami Polski. Pamiętaj jednak, że na złożenie wniosku 

w imieniu członka rodziny przebywającego poza granicami Polski wymagana jest Jego pisemna zgoda. 

3. Czy jeśli uzyskam zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną, mogę 
pracować bez zezwolenia na pracę?  

Zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę jest uzależnione od tego, na jakiej podstawie 

uzyskałeś zezwolenie na pobyt czasowy – to znaczy jaka podstawa prawna została wskazana                             

w dotyczącej Ciebie decyzji. Jeżeli uzyskasz zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną 
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(art. 159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach) możesz pracować bez zezwolenia na pracę. Jeżeli jednak 

uzyskasz zezwolenie na tzw. inne okoliczności (art. 187 pkt 8 ustawy o cudzoziemcach), by pracować                 

w Polsce potrzebujesz zezwolenia. Podstawy prawne Twojego zezwolenia znajdziesz w pierwszej 

części decyzji.  

4. Jakie dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu 
należy dołączyć do wniosku dziecka, jeżeli wniosek w imieniu dziecka złożyła matka, która 
nie pracuje i jest na utrzymaniu męża, który nie jest opiekunem prawnym dziecka?  

Jeżeli matka dziecka jest małżonką obywatela polskiego nie trzeba przedstawiać dokumentów 

potwierdzających posiadanie dochodu. 

Jeżeli matka nie jest małżonką obywatela Polski, w celu potwierdzenia posiadania dochodu 

wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania, można przedstawić dokumenty dotyczące dochodu 

męża matki (np. zaświadczenie o zarobkach lub umowa).  Pamiętaj, ze dochód ten musi wystarczyć dla 

wszystkich członków rodziny oraz że musi być uzyskiwany z legalnego źródła. 

5. Dochód cudzoziemca składającego wnioski w imieniu dzieci jest niewystarczający. Czy 
może on dołączyć do wniosku dokument potwierdzający prawo do zasiłków/świadczeń 
(np. 500 plus)?  

Do dochodu nie wlicza się m. in. jednorazowych świadczeń socjalnych, zasiłków celowych, pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym, świadczeń przysługujących osobie bezrobotnej, świadczenia 

wychowawczego tzw. 500+ czy świadczeń dla posiadaczy Kart Polaka. Tym samym środki uzyskiwane 

za pomocą opisanych powyżej świadczeń nie są brane pod uwagę przy obliczaniu wysokości dochodu 

do udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy. 

6. Czy urząd wymaga zaświadczenia z przedszkola/szkoły dzieci cudzoziemców? 

Co do zasady do udzielenia zezwolenia, urząd nie wymaga przedstawienia zaświadczeń ze szkoły lub 

przedszkola. Jeśli jednak zaistnieją okoliczności, wymagające wyjaśnienia – wówczas zostaniesz 

wezwany do uzupełnienia tych dokumentów. Pamiętaj, że w Polsce istnieje obowiązek szkolny 

dziecka do ukończenia przez nie 18 roku życia, jeżeli przebywa na terytorium Polski. 

7. Jak zalegalizować pobyt dziecka cudzoziemców urodzonego na terytorium Polski?  

Jeżeli Twoje dziecko urodziło się w Polsce w pierwszej kolejności zwrócić się do ambasady, konsulatu 

swojego państwa w Polsce w celu otrzymania dokumentu podróży (paszportu) dla dziecka. Następnie, 

w trakcie obowiązywania tego dokumentu (często są one wydawane na bardzo krótki okres, np. 7 

dni)  złóż wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały dla dziecka. 

 


