
Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier 

 

Generelle bestemmelser 

 

Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af 

medlemmer i familien, som ikke er EU statsborgere vil komme i betragtning ikke senere end 6 

måneder efter ansøgningsdatoen. 

 

Ansøgninger skal være skrevet på polsk på officielle formularer.  

Dokumenter vedhæftet til ansøgningen og skrevet på et fremmede sprog skal være oversat til Polsk 

sprog og underskrevet af den autoriserede translatør.  

Alle former for breve (bekræftelser, notifikationer, beskeder, beslutninger osv.) skal være afleveret 

med en kvittering fra postvæsenet og udført af medarbejdere fra styrelsen, der har ansvaret for disse 

procedurer. 

Alle breve vil blive leveret enten til dig eller til din fuldmagtshaver, hvis denne findes.  

 

Hvis det ikke er muligt at overbringe dette brev til dig eller til et voksent medlem af familien, vil 

brevet blive opbevaret af postvæsenet i 7 dage og notifikation omkring dette faktum vil blive 

placeret i din postkasse og hvis dette ikke er muligt vil det blive placeret ved døren til din bopæl. 

Dette brev vil blive betragtet som leveret efter udløb af disse 7 dage.   

 

Du skal bekræfte modtagelsen af dette brev med din underskrift og dato for modtagelsen. Hvis du 

prøver at undvige bekræftelsen for modtagelse af brevet, vil personen, der leverer brevet på egen 

hånd bekræfte datoen og nævne personen, der nægter modtagelsen og årsagen til den manglende 

underskrift.    

Hvis du nægtet modtagelsen af brevet sendt af postvæsenet eller med anden metode, vil brevet blive 

returneret til afsenderen med en besked om at modtagelsen blev nægtet og datoen for denne. I dette 

tilfælde vil brevet blive betragtet som leveret med datoen for nægtelse af modtagelsen.  

 

Du skal bekendtgøre styrelsen, som laver disse procedurer, omkring enhver ændring vedrørende 

ophold på bopælen. I løbet af disse procedurer, vil breve altid blive sendt til den adresse sidst kendt 

af styrelsen.  

I tilfælde af adresseændring vil styrelsen, der har ansvaret for disse procedurer, og som ikke var 

informeret omkring adresseændringen, sende breve til den sidst kendte adresse oplyst af dig for 

korrespondancen. I overensstemmelse med den administrative lovbog vil sendte breve blive 

betragtet som leveret i tilfælde af, at du ikke bor på bopælen og ikke har modtaget breve på grund af 

dette. 

Tilsidesættelse af dit ansvar for at meddele styrelsen omkring bopælsændringer kan have følgende 

konsekvenser: 

- afslutte ansøgningen uden betragtning 

- en beslutning fra styrelsen kan blive afgørende på grund af ændring af bopæl vil man ikke 

modtage dato for ansøgning af annullering af klasse I styrelsens beslutning eller dato for at 

indgive klage for beslutningen af klasse II styrelsen til den administrative ret i Warszawa.   

-  

I og II klasse styrelser kan tilkalde dig personlig før beslutningstagen for at afklare bestemmelser 

nødvendig for at fortage en beslutning. 

 



Alle afslag vedrørende bestemmelser reguleret i loven for indrejse til Polen, ophold og udrejse, for 

EU statsborgere og deres familiemedlemmer vil blive leveret i skriftlig form sammen med en 

forklaring på beslutningen.  

Man skal være opmærksom på det vedhæftede i hver beslutningsnotat på mulige metoder 

vedrørende indsigelser i den fastsatte tidsperiode. Kun før udløbsdatoen for denne tidsperiode kan 

man anke til klasse I styrelsen afslaget omkring beslutningen og anke klasse II styrelsens beslutning 

til Voivod administrativ ret i Warszawa. 

 

EU statsborgere og medlemmer af EU statsborgeres familie som opholder sig i Polen, men ikke på 

hotel, ikke på et sted i forbindelse med arbejde, studie eller medicinsk behandling eller ferie skal 

registreres ikke senere end den 4. dag efter at have krydset den Polske grænse.   

 

Indrejse og ophold på Polsk territorium op til 3 måneder kun ved at besidde gyldig rejsedokumenter 

eller andre gyldige dokumenter, der bekræfter identitet og statsborgerskab 

 

Medlemmer af  familien, der ikke er EU statsborgere kan fortage indrejse til polsk territorium på 

grundlag af gyldig rejsedokument eller visa, hvis det er påkrævet.. Hvis medlemmet af familien, der 

ikke er EU statsborger ønsker at opholde sig i Polen optil 3 måneder skal vedkommende være i 

besiddelse af gyldige rejsedokumenter.  

 

Ansøgning om indrejse visa for ophold i Polen eller familiesammenføring med en EU statsborger, 

skal familiemedlemmet som ikke er EU statsborger ansøge konsulen eller øverste ledelse for 

grænsepolitiet. 

 

Beslutning om, at forbyde indrejse til Polen kan gives af øverste ledelse for grænsepolitiet, hvis 

dine data er på listen over udlændinge, hvis ophold på Polsk territorium er uønsket eller hvis du 

ikke er i besiddelse af gyldig pas eller anden gyldig dokument, der bekræfter din identitet eller 

statsborgerskab.  

I tilfælde af mangel på de ovenfor nævnte dokumenter kan du identificere dig på anden måde, der 

ikke efterlader nogen tvivl om, at du har rettigheden til at bevæge dig frit omkring.  

 

Før nægtelse af indrejse til Polen på grundlag af mangel på ovennævnte dokumenter skal øverste 

ledelse for grænsepolitiet give dig mulighed for inden for 72 timer frembringe disse dokumenter 

eller identificer dig på anden måde, der ikke efterlader nogen tvivl om, at du har rettigheden til at 

bevæge dig frit omkring.  

Du er berettiget til at appellere imod nægtelsen for indrejsen til øverste ledelse for grænsepolitiet.  

 

EU statsborgere kan forlade Polsk territorium ved at vise gyldig rejsedokument eller enden 

dokument, der bekræfter identitet og statsborgerskab. 

Medlem af familien til en EU statsborger, som ikke er en EU statsborger kan forlade Polsk 

territorium ved at vise gyldig pas. 

 

Rettigheden til ophold på mere end 3 måneder. 

En EU/EØS - statsborger kan få udstedt et opholdsbevis for mere end 3 måneder, hvis han eller hun: 

1. har et lønnet arbejde eller driver selvstændig erhvervsvirksomhed i Polen (i dette tilfælde 

gælder retten til ophold på Polsk territorium også medlemmer af familien for EU 

statsborgeren, som indrejser til Polsk territorium sammen med EU statsborgeren). 



2. er under fælles sygeforsikring eller er en person, der har rettigheder til at modtage 

behandling i sundhedssystemet (på grundlag af samordningsregler beskrevet i art. 5, punkt 

23 fra loven af den 27. August 2004 vedrørende sundhedssystemet, der er finansieret af den 

Polske stat (List af love, nr. 210,  paragraf 2135, med senere ændringer)  og har nok midler 

til at forsørge personen selv og medlemmer af personens familie på Polsk territorium uden at 

modtage sociale ydelser (i dette tilfælde rettigheden til ophold i Polen dækker også over 

familiemedlemmer af EU statsborgeren, som indrejser til Polsk territorium sammen med EU 

statsborgeren). 

3. studerer eller har praksis i Polen og er under fælles sygeforsikring eller er en person, som 

har rettighed til at modtage behandling i sundhedssystemet (på grundlag af 

samordningsregler beskrevet i art. 5, punkt 23 i loven af den 27. August 2004 vedrørende 

sundhedssystemet, der er finansieret af den Polske stat og har nok midler til at forsørge 

personen selv og medlemmer af personens familie på Polsk territorium uden at modtage 

sociale ydelser (i dette tilfælde rettigheden til ophold i Polen dækker også over 

familiemedlemmer af EU statsborgeren, som indrejser til Polsk territorium sammen med EU 

statsborgeren); 

4. er ægtefælle til Polsk statsborger; 

eller når man er lovet at få arbejdstilladelse på Polsk territorium i tilfælde med EU statsborgere 

til hvem restriktioner med et arbejde på et arbejdsmarked i overensstemmelse med 

internationale aftaler er anvendelige. 

 

EU statsborgere og familiemedlemmer til EU statsborgere, som ikke lever op til disse 

betingelser beskrevet ovenfor kan opholde sig i Polen i tilfælde af sager beskrevet i loven af den 

14. Juli 2006 vedrørende indrejse, ophold og udrejse fra Polsk territorium for EU statsborgere 

og familiemedlemmer af EU statsborgere, ( Liste af love nr.144, paragraf 1043) for arbejds- 

eller familiemæssige årsager. 

 

Hvis opholdet i Polen varer mere end 3 måneder skal EU statsborgere registrere hans eller 

hendes ophold og familiemedlemmer af EU statsborgeren, som ikke er EU statsborgere skal 

have et opholdstilladelseskort for familiemedlemmer af EU statsborgere.  

Ansøgning for registrering eller modtagelse af et opholdstilladelseskort for familiemedlemmer 

af EU statsborgere skal personligt leveres til den behørige voivod (i det område EU 

statsborgeren opholder sig) og ikke senere end den næste dag efter 3 måneder fra den dag 

indrejsen til Polsk territorium udløber. 

Til din ansøgning skal du vedhæfte dokumenter eller skriftlige beviser, der bekræfter opfyldelse 

af betingelserne for ophold og i tilfælde af ansøgning for opholdstilladelseskort for 

familiemedlemmer af EU statsborgeren – også fotos. 

Når man afleverer en ansøgning om registrering af ophold eller modtager et 

opholdstilladelseskort skal man fremvise et gyldigt pas. EU statsborgere kan fremvise anden 

dokument, der beviser hans eller hendes identitet og statsborgerskab. 

Voivod  giver umiddelbart til familiemedlemmer, der ikke er EU statsborgere kvittering på 

modtagelse af ansøgningen. 

EU statsborgere, når opholdet er registeret hos voivod gives et bevis på deres registrering af 

ophold. Når man modtager dette bevis skal man fremvise gyldig pas eller anden dokumentation, 

der bekræfter identitet og nationalitet og også kvittering på betaling af en sum på 1 PLN. 

Opholdstilladelseskortet for familiemedlemmer af en EU statsborger gives af voivod. Når man 

modtager dette opholdstilladelseskort skal man fremvise et gyldigt pas og også en kvittering på 

betaling af en sum på 30 PLN. 



 

EU statsborgere eller familiemedlemmer af en EU statsborger skal ansøge hos voivod på det 

sted hvor EU statsborgeren opholder sig med et ønske om at ændre bevis på registreringen af 

opholdet i tilfælde af ændrede data for opholdet eller opholdstilladelseskortet er mistet.  

Når man afleverer denne ansøgning om ændring eller modtage nyt bevis på registreringen af dit 

ophold skal man fremvise gyldig pas eller anden dokumentation, der bekræfter identitet og 

nationalitet. 

Hvis du er familiemedlem til en EU statsborger – når du afleverer denne ansøgning om ændring 

eller modtage nyt opholdstilladelseskort for familiemedlemmer af EU statsborgere skal man 

fremvise gyldig pas og vedhæfte til ansøgningen det gamle opholdstilladelseskort og fotos.  

 

I tilfælde af ødelagt opholdstilladelseskort for familiemedlemmer af EU statsborgere eller 

udrejse skal de nævnte dokumentet umiddelbart returneres til den styrelse som udstedte 

opholdstilladelseskortet. 

 

Permanent opholdstilladelse 

 

Efter 5 års ophold (uden pauser) på Polsk territorium har EU statsborgere ret til permanent 

opholdstilladelse.  

Familiemedlemmer til EU statsborgere får ret til permanent opholdstilladelse efter 5 års ophold 

uden pauser på Polsk territorium sammen med EU statsborgeren.   

 

Opholdet betragtes som værende uden pauser i tilfælde af ophold udenfor landet hvor man har 

opholdstilladelses ikke er mere end 6 måneder (i alt) indenfor en periode på 12 måneder.  

Ophold på Polsk territorium bliver ikke stoppet på grund af  man forlader landet mere end 6 

måneder i tilfælde af obligatorisk militærtjeneste eller i tilfælde af vigtige personlige årsager i 

særdeleshed graviditet, fødsel, sygdom, studier, praktik, forretningsrejse som nødvendiggør at 

opholde sig uden for Polsk territorium i de tilfælde at perioden ikke er længere end 12 måneder.  

Ophold på Polsk territorium afbryder proceduren vedrørende beslutningen om udelukke EU 

statsborgere eller familiemedlemmer af EU statsborgere, som ikke er EU statsborgere.  

Loven om indrejse, ophold og udrejse fra Polsk territorium for EU statsborgere og 

familiemedlemmer til EU statsborgere på en bestemt måde, der beskriver muligheden om at få 

permanent opholdstilladelse før 5 års ophold i Polen, udløber i specielle tilfælde. (arbejde eller 

familie). 

EU statsborgere, der har rettigheden for permanent opholdstilladelse, vil efter ansøgningen få 

dokumentet, der bekræfter hans eller hendes rettigheder for permanent opholdstilladelse. 

EU statsborgere skal personligt aflevere en ansøgning til voivod for det område EU statsborgeren 

opholder sig. 

Familiemedlemmer, der ikke er EU statsborgere og har rettigheder til permanent opholdstilladelse 

vil, efter hans eller hendes ansøgning, modtage permanent opholdstilladelseskortet. 

Familiemedlemmet skal personligt aflevere en ansøgning til voivod for det område 

familiemedlemmet opholder sig før udløbsdatoen for familiemedlemmets opholdstilladelseskort.  

 

Ansøgning for dokument, der bekræfter rettigheden for permanent opholdstilladelse eller  

permanent opholdstilladelseskort for familiemedlem skal ledsages af fotos og man skal desuden 

også fremvise gyldig rejsedokument.  EU statsborgere kan også fremvise andet dokument, der 

bekræfter identitet og statsborgerskab. 



Nå man modtager dokumentet, der bekræfter rettigheden for permanent opholdstilladelse eller 

permanent opholdstilladelseskort for EU statsborgeres familiemedlemmer skal man fremvise gyldig 

rejsedokument eller andet dokument, der bekræfter identitet og statsborgerskab samt en kvittering 

for betaling af en sum på 30 PLN.  

 

EU statsborgere eller familiemedlemmer af EU statsborgere skal henvende sig til den voivod, der 

befinder sig i det område, hvor man opholder sig, med ansøgningen om ændring af dokumentet, der 

bekræfter rettigheden for permanent opholdstilladelse eller opholdstilladelseskortet for EU 

statsborgeres familiemedlemmer i tilfælde af ændrede data, ødelagt, forsvundet eller anden skade, 

der kan gøre det vanskeligt at genkende ejerens identitet eller udløbsdato.   

Når man ansøger om ændring af dokumentet, der bekræfter rettigheden for permanent 

opholdstilladelse, skal man vedhæfte gyldig dokument, der bekræfter ens rettighed for permanent 

opholdstilladelse og et foto, og hvis dette dokument er mistet skal man fremvise gyldig 

rejsedokument eller fremvise andet dokument, der bekræfter identitet og statsborgerskab. 

 

Når man ansøger om ændring af permanent opholdstilladelseskort for familiemedlemmer til EU 

statsborgere, skal man også fremvise gyldig permanent opholdstilladelseskort sammen med foto, og 

hvis man har mistet opholdstilladelseskortet skal man fremvise gyldig rejsedokument. 

I tilfælde af ødelagt dokument, der bekræfter EU statsborgeres rettigheder for permanent 

opholdstilladelse eller permanent opholdstilladelseskort for familiemedlemmer til EU statsborgere, 

eller deres ejers død, skal disse dokumenter afleveres til den behørige styrelse. 

 

De, som: 

1) ikke udfører deres pligt til at blive registreret på Polsk territorium, 

2) undviger at have eller at ændre et opholdstilladelseskort for familiemedlemmer til EU 

statsborgere eller permanent opholdstilladelse kort for familiemedlemmer til EU 

statsborgere; 

3) i uoverensstemmelse med deres pligt - ikke returnerer opholdstilladelseskort for 

familiemedlemmer til EU statsborgere eller dokumentet, der bekræfter EU statsborgeres 

rettigheder for permanent opholdstilladelse eller permanent opholdstilladelse kort for 

familiemedlemmer til EU statsborgere; 

vil blive straffet. 

 


