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Przedmiot sprawy

WYDANIE/WYMIANA KARTY STAŁEGO POBYTU CZŁONKA RODZINY OBYWATELA UE

Kogo dotyczy?

Członek rodziny niebędący obywatelem UE nabywa prawo stałego pobytu po upływie 5 lat nieprzerwanego
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z obywatelem UE.






Co przygotować?




Wniosek o wydanie/wymianę karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE
sporządzony na formularzu w języku polskim (+ 3 kopie).
Dokument potwierdzający zameldowanie na pobyt czasowy.
Dokumenty potwierdzające nieprzerwany pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przez okres dłuższy niż 5 lat.
5 fotografii osoby, której wniosek dotyczy, spełniających następujące wymagania:
- nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
− o wymiarach 35 mm x 45 mm;
− wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia 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 odwzorowujące naturalny
kolor jego skóry;
− przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca
jest równoległa do górnej krawędzi fotografii.
Ważny dokument podróży (paszport) – 4 kopie, oryginał okazuje się przy złożeniu wniosku.
Dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa z obywatelem UE.

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

Wniosek o wydanie/wymianę karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE
Wnioski do pobrania znajdziecie Państwo również w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WarmińskoMazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców, Olsztyn, Al. Piłsudskiego 7/9 pok.
Nr 7 i Punkcie Obsługi Klienta znajdującym się w holu głównym urzędu.

Jak wypełnić
dokumenty?

Czytelnie, drukowanymi literami, w języku polskim

Ile muszę zapłacić?

Wniosek i załączniki nie podlegają opłacie.

Kiedy złożyć
dokumenty?

Członek rodziny niebędący obywatelem UE składa wniosek o wydanie karty stałego pobytu członka rodziny
obywatela UE przed upływem terminu ważności karty pobytu członka rodziny obywatela UE.

Gdzie załatwię
sprawę?

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn, Al. M.J. Piłsudskiego 7/9, pok. Nr 7
poniedziałek – 9.00-17.00, wtorek – piątek 10.00-15.00

Czy sprawę załatwię
drogą elektroniczną?

Nie.

Co zrobi urząd?

Wyda decyzję, a następnie zrobi zlecenie na kartę stałego pobytu.

Jaki jest czas
realizacji?

Nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku

Jak się odwołać?

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji, za pośrednictwem wojewody do Szefa Urzędu do
Spraw Cudzoziemców, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
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 Wydanie karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE następuje na wniosek członka rodziny
niebędącego obywatelem UE.

 Wniosek składa się osobiście. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.
 Przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego
pobytu członka rodziny obywatela UE okazuje się ważny dokument podróży.

 Należy dostarczyć oryginały lub odpisy powyższych dokumentów, jeżeli ich zgodność z oryginałem została

Informacje
dodatkowe




Podstawa prawna

poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego
adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Również upoważniony
pracownik organu prowadzący postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z
odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem (art.76a kpa).
Kserokopie dokumentów nie mogą stanowić dowodów w postępowaniu administracyjnym.
Dokumenty sporządzone w języku obcym, dołączane do wniosków, składa się wraz z ich tłumaczeniem na
język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE jest ważna 10 lat.

 Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z
tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z
2017r., poz. 900 ze zm.)
 Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosków i dokumentów
dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i
członków ich rodziny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1916)
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