
ПОУЧЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИ НА ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ 

НА ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ  И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА 

 

 

Общи положения 

 

Уреждане на пребиваване на гражданин на Европейският Съюз на територията на 

Република Полша настъпва неотложимо, а пребиваването на член от семейството на 

гражданин на страна която не е член на Европейският Съюз не по-късно от 6 месеци от 

деня на предаването на съответно заявление. 

 

Заявленията налага се да бъдат предадени на полски език, изписани на служебни 

формуляри. Документи на чужди езици приложени към Вашето заявление, трябва да 

бъдат предадени заедно с техен превод на полски език, направен от заклет преводач. 

 

Всичките писма (заявки, призовки, решения, постановления итн.) ще бъдат връчвани с 

посредничеството на поща, срещу подпис, или от станата на чиновници на инстанция 

водеща производството. 

Писмата са връчвани на Вас, а в случай че имте пълномощник – на този пълномощник. 

 

В случай когато връчването на писмото на Вас или на възрастен съжител Ви няма да 

бъде възможно, то ще бъде оставено в пощанско ведомство за периода от 7 дни,  

съответна информация ще бъде оставена в пощенската кутия или, в случай когато това 

няма да бъде възможно, във врати на адресата. Писмото смята се че е връчено после 

изтека на последният ден на този период. 

 

Приемането на писмото задължени сте да потвъдите със своеръчен подпис като ще 

напишете и датата на връчването. В случай в който ще откажете да сложите своят 

подпис като удостоверение за приемането на писмото, лицето връчващото Ви писмото 

само ще направи съответна забележка също и за отказа и датата на отказа. В такъв 

случай смята се, че писмото е връчено на деня на който е отказано приемането му от 

страната на адресата.  

 

За всяка промяна на адреса трябва да се уведоми органа в който тече произвдството. По 

време на производството писмата са изпращани винаги на адреса който като последен е 

даден като адрес за преписката.  

В случай, че Вашият адрес е променен а институцията в която тече производството не е 

уведомена за това, преписката ще бъде изпратена на последният, получен от Вас адрес 

за преписката. Съгласно с разпоредбите на Административно – процесуален кодекс, 

така изпратена преписка смята се като връчена също така и тогава когато не живеете на 

дадената адреса и по този повод не научихте какво е съдържание на писмото. 

 

Занемарене на задължението Ви да уведомите за промяна на местото на пребиваването 

Ви може да има за Вас сериозни последици, като нпр.: 

- вашето заявление може да остане без разглеждане, 

- решението на съответният орган може да бъде невъзможно за подбиване, ако по 

повод липса на информацията за промяна на адреса няма да запазете термин на 

обжалване от постановлението на орган от първата инстанция или жалба от 

постановлението на орган от втора инстанция в Административен съд във 

Варшава. 



 

Органа от първата и втората инстанция може преди издаването на постановление да Ви 

повика лично да дйдете и да дадете пояснения за околности необходим за вземане на 

решение.  

 

Всични отказни решения свързани с дела регулирани в закона за влизането на 

територията на Република Полша, пребиваването и напускането на тази територия от 

граждани на страни членки на Европейският Съюз и техните семейства връчвани са в 

писмена форма заедно с обоснование. 

 

Особено внимание трябва да обръщате върху приложените към всяко решение 

поучение за законни средства на обжалването, в това на дадените там термини. 

Единствено преди изтека на тези термини можете да внесете обжалване от решението 

на органа от първа инстанция, евентуално жалба до Окръжният административен съд 

във Варшава на решението на органа от втора инстанция. 

 

Гражданин на Европейският Съюз и член на семейството му пребиваващ извън хотела, 

место за нощуване свързано с работа, наука, лекуване или почивка, задължен е да се 

яви за пребиваване на определено време най-късно преди края на четвъртото 

денонощие смятайки от момента на преминаването на граница на Република Полша. 

 

Влизане и пребиваване на територията на Република Полша до 3 месеци 

 

 

Гражданин на ЕС може да влезе и да пребивава на територията на Република Полша до 

три месеца въз основа на валиден документ за пътуване или друг валиден документ 

потвърждаващ идентитета му и гражданството му. 

 

Член на семейството, който не е гражданин на ЕС може да влезе на територията на 

Република Полша въз основа на валиден документ за пътуване и виза, ако тя е 

задължителна. По време на престой на територията на Република Полша до 3 месеци 

член на семейството, който не е гражданин на ЕС задължен е да притежава валиден 

документ за пътуване. 

 

Заявка за виза за влизане с целта пребиваване или присъединение към гражданин на ЕС 

член на семейството му, който не е гражданин на ЕС предава за консула или комендант 

на пункт на Погранична стража.  

 

Отказно решението за влизането на територията на Република Полша може да бъде 

издадено от страната на комендант на пункта на Пограничната стража, ако Вашите 

данни намират се в списъка на чужденци чието присъсвие на територията на Република 

Полша не е пожелателно или ако нямате валиден документ за пътуване или друг 

валиден документ удостоверяващ вашият идентитет и гражданство. 

 

В случай липса на по-горе посочените документи можете на друг, не възбуждащ 

съмнение  начин да докажете, че имате право да използвате свобода на преминаването 

на хората. Преди издаването на отказно решение за влизане по повод липса на по-горе 

посочените документи командант на пукта на Пограничната стража задължен е да Ви 

направи възможно, през време не по-дълго от 72 часа, да получите тие документи или 



да  докажете на друг, не възбуждвщ съмнение начин, че имате право за използването на 

свободно преминаване на хората. 

 

От отказното решение за влизане имате право на жалба до Главен комендант на 

пограничната стража.  

 

Влизането на територията на Република Полша на гражданин на ЕС може да настъпи 

въз основа на валиден документ удостоверяващ идентитета и гражданството му.  

 

Излизането на член на семейството, който не е гражданин на ЕС може да настъпи въз 

основа на валиден документ за пътуването. 

 

Пребиваване над три месеци. 

 

 

Гражанин на ЕС има право да пребивава на територията на Република Полша по-дълго 

от 3 месеци ако: 

1) е зает или работи за своя сметка на територията на Република Полша ( в такава 

ситуация правото за пребиваването обхваща и член на семейството му 

пребиваващ на територията на Република Полша с гражданиа на ЕС). 

2) Обхванат е с обществена здравствена застраховка въз основа на регулации за 

координация в смисъл на член 5 точка 23 от закона от 27 август 2004 год. за 

услуги на здравтвената защита финансирани от обществени средства (Д.В. № 

210 точка 2135 с по-късните промени) и притежава достатъчни финансови 

средства за издръжка за себе си и членовете на своето семейство на територияа 

на Републик Полша без потреба използването на социялна помощ (в тази 

ситуация право на ребиваване на територията на Република Полша разширява се 

и на члена на семейството пребиваващ на територията на Република Полша с 

гражданин на ЕС). 

3) Следва или участва в обучение на територията на Република Полша и обхванат е 

с обществена здравствена застраховка или е лице упълномощено за услуги на 

здравствена застраховка въз осова на разпоредбите за координация в смисъла на 

член 5 точка 23 от Закона от 27 вгуст 2004 год. за сдравствените услуги 

финансирани от обществени средства и и притежава достатъчни финансови 

средства за издръжка на себе си и членовете на своето семейство на територияа 

на Републик Полша без потреба използването на социялна помощ (в тази 

ситуация право на пребиваване на територията на Република Полша разширява 

се на съпруг и дете оставащо на издръжката на гражданин на ЕС или на неговият 

съпруг и пребиваващите с него на територията на Република Полша). 

4) съпруг е на гражданин на Република Полша. 

Или когато притежава обещание за получване на разрешително за работа на 

територията на Република Полша, в случай на гражданин на ЕС по отношение на 

които прилагат се ограничения в достъпа до пазара за работа въз основа на 

международни договори. 

 

Гражданин на ЕС и член на неговото семейств, който престана да отговаря на по-

горните условия, има право на престой в случаи детайлно определени в закона от 14 

юли  2006 год. за влизане на територията на Република Поша, пребиваване и 

напускане на тази територия на граждани на държави членки на Европейският 



Съюзи членовете на семействата им (Д.В. № 144 точка 1043) с професионален и 

семеен характер. 

 

Ако престоя на територията на Република Полша е по-дълъг от 3 месеци, гражданин на 

ЕС задължен е да регистрира своето пребиваване, а член на семейството му който не е 

гражданин на ЕС задължен е да получи карта на престой за член на семейството на 

гражданин на ЕС. 

 

Заявка за регистрация или издаване на карта за престой за член на семейството на 

гражданин на ЕС трябва да постъпи към воевода, съответно с местото на пребиваването 

на гражданин на ЕС лично, не по-късно от изтека 3 месеца от деня на влизането на 

територията на Република Полша.  

 

Към молбата трябва да се приложи документи или писмено зявление потвърждаващо, 

че иъпълнени са всичките условия  за престой, а в случая молба за издаване карта за 

пребиваване за член на семейството на гражданин на ЕС – също така и фотографии.  

 

При предаването на молба за регистрация на пребиваването или издаването на карта за 

пребиваването за член на семейството на гражданин на ЕС трябва да се покаже валиден 

доумент за пътуването. Гражданин на ЕС може може да покаже други документ 

удостоверяащ самоличността и гржданството му.  

 

На гражданин на ЕС, чието пребиваване е регистровано, воевода издава потвърда за 

регистрация на пребиваването. Когато ще дойдете да вземете потвърдата задължени сте 

да покажете валиден документ за пътуване или друг документ удостоверяващ 

самоличността и разписка потвърждаваща заплащането на такса от 1 злоти. 

 

Карта за пребиваване за член на семейство на гражданинна ЕС издава воевода. Когато 

ще дойдете да вземете потвърдата задължени сте да покажете валиден документ за 

пътуване или други документ удостоверяващ самоличността и разписка 

потвърждаваща заплащането на  такса от 30 злоти. 

 

Гражданин на ЕС или член на семейството му задължен е да потърси от териториялно 

съответен воевода промяна на потвърда за регистрация на пребиваване на гржданин на 

ЕС или карта за пребиваване на член  на семейството на гражданин на ЕС в случай на 

промяна на даните съдържани в него или в случай на развалянето му. 

 

По време  на предаване молба за обмена или издаване на нова потвърда за регистраця, 

трябва да се покаже валиден документ за пътуване или други документ удостоверяващ 

самоличността и гражданството. 

 

По време  на предаване молба за обмена или издаване на нова потвърда за регистраця 

на пребиваването за член на семейството на гражданин на ЕС, трябва да се покаже 

валиден документ за пътуване или друг документ удостоверяващ самоличността и 

гражданството. 

 

В случай на анулиране на картата за пребиваване на член от семейството на гражданин 

на ЕС или смърт на член от семейството на гражданин на ЕС, предметните документи 

трябва незабавно да бъдад върнати на орган койт ги издаде. 

 



Право за стално пребиваване  

 

После 5 години непрекъснато пребиваване на територията на Република Полша 

гражданин на ЕС придобива право на стално пребиваване. 

 

Член на семейството който не е гражданин на ЕС придобива правото на стално 

пребиваване после 5 години непрестанно пребиваване на територията на Република 

Полша заедно с гражданин на ЕС. 

 

Смята се че пребиваването е непрекъснато в случай когато паузи в него съвкупно не са 

по-дълги от 6 месеци през година. Пребивавнето на територията на Република Полша 

не прекъсва напускането на територията за периода по-дълъг от по-горе определен, по 

повод на задължителна военна служба или важна лична ситуация, а специялно 

бременност, раждане, болести, седване, професионални обучения, делегиране за което е 

необходимо пребиваване извън територията, под условие че този период не е по-дълъг 

от 12 последователни месеци.  

Пребиваване на територията на Република Полша прекъсва извършването на решение 

за отстранение на гражданин на ЕС или член на семейството му който не е гражданин 

на ЕС. 

 

Закона за влизането на територията на Република Полша, пребиваването и напусането 

на тазит територия на граждани на държави членки на ЕС и членовете на техните 

семейства, на специялен начин регулира начина на придобиването на правото за стално  

пребиваване преди изтека на 5 годишен период на пребиваването на територията на 

Република Полша, в изключителни ситуации с свързани с професионален или семеен 

характер. 

 

Гражданин на ЕС който получи вече правото за стално пребиваване издава се, въз 

основа на неговата заявка, документ потвърждаващ правото на стално пребиваване. 

Заявката трябва да предадете лично на воевода съответен с местото на пребиваването. 

На член на семейството, който не е гражданин на ЕС и който придоби правото на 

стално пребиваване, въз основа на неговата заявка, издадена е карта за стално 

пребиваване на член на семейство на гражданин на ЕС. Заявката трябва да предадете 

лично на  воевода съответен на мястото на пребиваването Ви, преди изтека на 

валидността картата на пребиваване на член на семейство на гражданин на ЕС. 

 

Към молбата за издаване на документ потвърждаващ правото на стално пребиваване 

или картата за стално пребиваване на член на семейството на гражданин на ЕС прилага 

се фотографи и следва да се покаже валиден документ за пътуване. Гражданин на ЕС 

може да презентира друг документ удостоверяващ неговият идентитет и гражданство.  

 

При превземането на документа потвърждаващ правото на стално пребиваване или 

картата за стално пребиваване на член на семейство на гражданин на ЕС следва да 

презентирате валиден документ на пътуване или друг документ удостоверяващ 

самоличността и гражданството а също така и разписка за платена такса от 30 злоти. 

 

В случай на промяна на данните съдържащите се в документа, разваляне на документа 

или загубата на документа, или появили други околности затрудняващи проверка на 

идентитета на собственика на документа, гражданин на ЕС или член на семейството му 

задължен е да потърси от съответният по място на пребиваването воевода, обмяна на 



документ потвърждаващ правото му на стално пребиваване или карта за стално 

пребиваване на член на семейството на гражданин на ЕС. 

Предавайки молбата за обмен на документа потвърждаващ правото за стално 

пребиваване следва да се приложи притежаваният документ за правото на стално 

пребиваване и фотографии, а случай на загубата на този документ следва да се 

презентира вадиден документ за пътуване или друг документ удостоверяващ 

смоличността и гражданството. 

Предавайки молба за обмяна на картата на стално пребиваване на член на семейството 

на гражданин на ЕС следва да се приложи притежаваната карта за пребиваване и 

фотографии, а в случай на загубата на такъв документ следва да се презентира валиден 

документ за пътуване. 

 

В случай на анулиране на документа потвърждаващ правото на стално пребиваване или 

карта за стално пребиваване на член на семейството на гражданин на ЕС или смърт на 

притежателя им, предметните документи следва да бъдат незабавно върнати на органа 

който ги издаде. 

 

Този който: 

1) не изпълнява задължението на регистрация на пребиваване на територията на 

Република Полша, 

2) избегава задължението да притежава или обмени карта на пребиваване на член 

на семейството на гражданин на ЕС или карта за стално пребиваване на член на 

семейство на гражданин на ЕС, 

3) противно задължението не  връща карта на пребиваване на член на семейството 

на гражданин на ЕС, документ потвърждаващ правото на стално пребиваване 

или карта на стално пребиваване на член на семейството на гражданин на ЕС 

 

- подлежи на наказание - глоба 


