
POUČENIE PRE OBČANOV ČLENSKÝCH ŠTÁTOV EURÓPSKEJ ÚNIE A ICH 

RODINNÝCH PRÍSLUŠNIKOV 

Všobecné otázky 

Vybavenie záležitostí, ktoré sa týkajú pobytu občana Európskej Únie na územi Pol’skej 

Republiky sa vybavujú bezodkladne, a záležitosti, které sa týkajú pobytu jeho rodinneho 

príslušnika, ktory nieje obcanom Európskej Únie, nie neskôr ako behom 6 mesiacov odo dňa 

podania primeranej žiadosti. 

Žiadosti sa podavaju na pol’skych uradnych tlacivach. 

Doklady vyhotovené v cudzom jazyku, pripojené žiadatelom k žiadosti, sa prikladajú spolu s 

polským prekladom, vyhotoveným sudným prekladatelom. 

Všetky písomnosti (upovedomenia, predvolania, rozhodnutia a nariadenia), sú doručované 

poštou s doručenkou, pripadne úradnikmi príslušného orgánu. Písomnosti su doručované 

žiadatelovi, pripadne jeho zmocnencovi, ak bol ustanovený. 

V prípade, že písomnosti nie je možné doručit Vam alebo inej dospelej osobe vo Vašej 

domacnosti, list sa uloží na pošte po dobu 7 dní, a oznamenie o tom sa da do poštovej 

schránky,alebo ak to nieje možné, na dvere bytu adresáta. Pisomnost’ sa považuje za 

doručenú v posledny deň tej to lehoty. 

Prevzatie písomnosti ste povinný/á potvrdit' svojim podpisom a uviest' dátum doručenia. Ak 

odmietnete potvrdit' doručenie, doručovatel' sám potvrdí dátum doručenia a uvedie meno 

osoby, ktora prevzala list, vrátane informacie, prečo chýba jej podpis. Ak odopriete prevzatie 

písomnosti doručených poštou alebo iným sposobom, list bude vrateny odosielatel'ovi s 

anotaciou o odopreni jeho prevzatia a dátumom odmietnutia. Takýto prípad sa chápe tak, ze 

list bol doručený dna, v ktorom adresat odoprel jeho prevzatie. 

O každej zmene bydliska je treba uvedomit' orgán, ktorý vedie konanie. V priebehu konania 

su písomnosti vždy odosielané na poslednú uvedenú adresu na doručovanie. Podl'a Správneho 

poriadku, takto odoslana pisomnost' sa považuje za doručenú aj vtedy, ked' už nebývate na 

uvedenej adrese a preto ste neprijali na vedomie obsah písomnosti. 

Zanedbanie povinnosti informovat' o zmene miesta bydliska može pre Vás mat' závažne 

dôsledky, napr.: 

-zastavenie konania 

-rozhodnutie prislušneho organu može byt' definitivne, ak z dovodu neuvedenia aktuálnej 

adresy nedodržíte lehotu podania odvolania od rozhodnutia organu 1. stupňa alebo st'ažnosti u 

krajskeho spravneho súdu proti rozhodnutiu organu 2. stupňa vo Varšave. 

Pred vynesením rozhodnutia Vás orgán 1. a 2. stupňa može pozvat' na osobné vysvetlenie 

závažných okolností, nevyhnutných pri rozhodovani. 



Všetke odmietnuté rozhodnutia, które sa týkaju záležitosti,určené zákonom o vstupe na 

uzemie Pol’skej Republiky, pobyte a vyjazde z tohoto uzemia občanov Europskej Únie a ich 

rodinných píislušnikov su doručovane písomne, spolu so zdôvodnenim. 

Zvlaštnu pozornost’ je treba venovat poučeniam o nápravnych prostriedkoch a ich lehotách, 

ktoré sa pripajali ku každému rozhodnutiu. Len pred uplynutim tychto lehôt môžno podat’ 

odvolanie proti rozhodnutiu orgánu I. stupňa, pripadne st’ažnost k Krajskiemu správnemu 

súdu vo Varšave na rozhodnutie orgánu II. stupňa. 

Občan Europskej Únie a jeho rodinny príslušnik, ktorý býva mimo hotelu alebo ubytovne, 

ktoré poskytuje zamestnávateľ, na základe práce, vedeckej činnosti, liečby alebo odpočinku,  

je povinný sa prihlásit na prechodný (krátkodobý) pobyt, nie neskôr ako pred uplynutím 72 

hodíin od vstupu na územie Pol’skej Republiky. 

 Vstup a pobyt na územi Pol’skej Republiky 

 Občan Europskej Únie može vstúpit na územie Pol’skej Republiky a zdržiavat sa na  nom na 

základe platného cestovného dokladu alebo ineho platneho dokladu, potvrdzujuceho jeho 

totožnost’ a občianstvo. 

Rodinný príslušnik, ktorý nieje občanom Europskej Únie môže vstúpit na územie Pol’skej 

Republiky na základe platného cestovného dokladu a viza, ak sa vizum vyžiaduje. Počas 

pobytu na územi Pol’skej Republiky je rodinný príslušnik, ktorý nieje občanom Europskej 

Únie, povinný mať platný cestovný doklad. 

Žiadost’ o udelenie vstupného viza pre pobyt alebo zlučenie s občanom Europskej Únie, 

podáva rodinný príslušnik, ktory nieje občanom Europskej Únie, konzulovi alebo velitelovi 

posádky Hraničnej Policie (Straż Graniczna). 

Rozhodnúť o odmietnutí vstupu na územie Pol’skej Republiky  može velitel posadky 

Hraničnej Policie, ak sa nachadzate v zozname cudzincov, ktorých pobyt na územi Pol’skej 

Republiky je nežiaduci, alebo ak nemáte platný cestovný doklad alebo iný platný doklad, 

ktorý potvrdzuje Vašu totožnost’ a občianstvo. 

V prípade, ak nemáte vyššie uvedené doklady, a nemúžete dokázat’ iným a 

nespochybnitelnym spôsobom, že ste opravneny využívat vol’ný pohyb ôsob. Pred vydanim 

zamietavého rozhodnutia, je veliteľ posádky Hraničnej Policie povinný umožnit’ Vám pocas 

obdobia, nie dlhšom ako 72 hodín, nadobudnutie týchto dokladov, alebo dokázat’ inym a 

nespochybnitelnym spôsobom, že ste opravneny využivat vol’ný pohyb ôsob. 

Odvolanie voči rozhodnutiu o odmietnití vstupu môžno podat’ na Hlavné Velitelstvo 

Hraničnej Policie.  

Vyjazd občana Europskej Únie z územia Pol’skej Republiky sa môže uskutocniť na základe 

platného cestovného dokladu alebo iného  platného dokladu, ktorý potvrdzuje jeho totožnost’ 

a občianstvo. 

  



Vyjazd rodinného príslušnika, ktorý nie je občanom Europskej Únie, je môžný na základe 

platného cestovného dokladu. 

Pravo na pobyt vyše 3 mesiacov 

 

Občianovi Europskej Unie patri na uzemi Pol’skej Republiky pravo na pobyt vyše 3 

mesiacov, ak: 

 

1) je ten občian Europskej Unie pracovnikem alebo pracuje pre sukromny učet na uzemi 

Pol’skej Republiky (v takom pripade pravo na pobyt sa udeluje aj rodinnemu 

prislušnikovi, zadržiavajucemu sa na uzemi Pol’skej Republiky). 

2) tento občian Europskej Unie využiva verejne zdravotne poistenie, alebo sa mu udeluje 

pravo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na zaklade predpisov o koordinacii v 

zmysle članku. 5 odsek 23 zakona z dňa 27 augusta 2004 o poskytovani zdravotnej 

starostlivosti finančovanej Společenstvom (Dz. U. No 210, poz. 2135, v zneni 

naposledi zmenenom) a ma dôležite financne prostriedky nevyhnutne na uhradu a 

zivotnych nakladov jeho a jeho rodzinnych prislušnikov na uzemi Pol’skej Republiky, 

bez nutnosti vyuzivat' socialnu pomoc (v takom pripade pravo na pobyt sa udeluje aj 

rodinnemu prislušnikovi, zadržiavajucemu sa na uzemi Pol’skej Republiky spolu s 

občianem Europskej Unie); 

3) Študuje alebo odbavia odborne školenie v Pol’skej Republike a sa mu udeluje pravo 

na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na zaklade predpisov o koordinacii v zmysle 

članku 5 odsek 23 zakona z dňa 27 augusta 2004 o poskytovani zdravotnej 

starostlivosti finančovanej Společenstvom a ma dôležite financne prostriedky 

nevyhnutne na uhradu a zivotnych nakladov jeho a jeho rodzinnych prislušnikov na 

uzemi Pol’skej Republiky, bez nutnosti vyuzivat' socialnu pomoc (v takom pripade 

pravo na pobyt sa udeluje aj manžielovi/manžielce a det’atiu vyživovanemu občianem 

Europskej Unie, zadržiavajucim sa s ňom na uzemi Pol’skej Republiky ); 

4) Je manžielom/manžielkou statneho občiana Pol’skej Republiky; 

Alebo ak ma prisl’ub udelenia povolenia na pracu a uzemi Pol’skej Republiky, v pripade 

občianov EU, ke ktorym sa použivaju obmedzenia pre dostup do pracovneho trhu na zaklade 

medzinarodnych zmluv. 

 

Občian Europskej Unie a jeho rodzinny prislušnik, ktory podl’a vyšše uvedenych podmienok, 

udržuje pravo na pobyt v pripadoch podrobne vysvetlenych v zakone z dňa 14 jul’a 2006 o 

vstupe na uzemie Pol’skej Republiky, pobyte a vyjezde z tohoto uzemia občianov Europskej 

Unie a ich rodinnych prislušnikov (Dz. U. nr. 144, poz. 1043), odbornej alebo rodinnej 

povahy.  

 

Ak je pobyt na uzemi Pol’skej Republiky dlhši ako 3 mesiace, občian Europskej Unie je 

povinny zaregistrovat pobyt, a rodinny prislušnik, ktory je občianem mimo EU je povinny 

ziskat’ preukaz o povoleni na pobyt (Karta pobytu) pre rodinneho prislušnika občiana 

Europskej Unie. 

 

Žiadost' o udelenie preukazu o povoleni na pobyt rodinneho prislušnika občiana Europskej 

Unie sa podava miestne prislušnemu vojvodovi podl'a planovaneho miesta pobytu zvlastne, 

ne neskor ako v nasledujucim dňu po uplynutiu 3 mesiacov odo dňa vstupu na uzemie 

Pol’skej Republiky. 

 



K žiadosti sa pripaja doklady alebo pisomne vyhlasenia na potvrdenie podmienok na pobyt, a 

v pripade žiadosti o udelenie preukazu o povoleni na pobyt rodinneho prislušnika občiana 

Europskej Unie – aj fotografie. 

 

Pri podavani žiadosti o registraciu pobytu alebo udelenie preukazu o povoleni na pobyt 

rodinneho prislušnika občiana Europskej Unie ste povinny uviest’ platny cestovny doklad. 

Občian Europskej Unie može uviest’ iny doklad, ktory potvrdzuje jeho totožnost’ a 

obciaňstvo. 

 

Rodinnemu prislušnikovi, ktory je občianem mimo Europskej Unie, vojvoda bezodkladne 

vydava potvrdenie podania žiadosti.  

 

Občianovi Europskej Unie, ktoreho pobyt je zaregistrovany, vojvoda bezodkladne vydava 

potvrdenie registracii pobytu. Pri odbere potvrdenia ste povinny uviest’ platny cestovny 

doklad alebo iny doklad, ktory potvrdzuje totožnost’ a občianstvo a dokaz platy poplatku vo 

vyške 1 PLN. 

 

Preukaz o povoleni na pobyt rodinneho prislušnika občiana Europskej Unie vydava vojvoda. 

Pri odbere preukazu o povoleni na pobyt ste povinny uviest’ platny cestovny doklad a dokaz 

platy poplatku vo vyške 30 PLN. 

 

Občian Europskej Unie alebo jeho rodinny prislušnik je povinny obratit’ sa k mestne 

prislušnemu vojvodovi s žiadost’ou o vymenu potvrdenia registracii pobytu občiana 

Europskej Unie alebo preukazu o povoleni na pobyt rodinneho prislušnika občiana Europskej 

Unie, v pripade zmeny obsiahnutych v ňoch udajov alebo zničenia. 

 

Pri podavani žiadosti o vymenu alebo vydanie noveho potvrdenia registracii občian Europskej 

Unie je povinny uviest’ platny cestovny doklad alebo iny doklad, ktory potvrdzuje jeho 

totožnost’ a obciaňstvo. 

 

Pri podavani žiadosti o vymenu alebo vydanie noveho preukazu o povoleni na pobyt 

rodinneho prislušnika občiana EU ste povinny uviest’ platny cestovny doklad a pripojit k 

žiadosti aktualny preukaz rodinneho prislušnika občiana EU a fotografie. 

 

V pripade zrušenia preukazu o povoleni na pobyt rodinneho prislušnika občiana EU ste 

povinny predmetove doklady bezodkladne vratit vydavajuciemu organovi. 

 

Pravo na trvaly pobyt 

 

Po uplynuti 5 let nepretržiteho pobytu na uzemiu Pol’skej Republiky vznika pre občiana EU 

pravo na trvaly pobyt. 

 

Pre rodinneho prislušnika, ktory neje obcianem EU, vznika pravo na trvaly pobyt po uplynuti 

5 let nepretržiteho pobytu na uzemi Pol’skej Republiky spolu s občianem EU. 

 

Pobyt sa považuje za nepretrzity, ak toto uzemie neopustil na dobu dlhsiu ako 6 mesiacov v 

roku. Pobyt na uzemi Pol’skej Republiky sa nepovažuje za pretrzity, ak vyjazd z tohoto 

uzemia na dobu dlhšiu ako vyšše uvedena nasleduje z dovodu vojenskej sl’užby alebo 

vyznamneho osobnego dôvodu, zvlastne tehotenstva, porodu, choroby, študovania, odborneho 

školenia, delegacii, ktory vyžiaduje pobyt okrem tohoto uzemia. Tato doba nesmi byt’ dlhšia 



ako 12 nasledujucich mesiacov. Pobyt na uzemiu Pol’skej Republiky sa pretrhne vykonem 

rozhodnutia o vykazani obciana EU, alebo rodinneho prislušnika, ktory neje obcianem EU. 

 

Zakon o vstupe na uzemie Pol’skej Republiky, pobyte a vyjezde z tohoto uzemia občianov 

Europskej Unie a ich rodinnych prislušnikov podrobne reguluje možnost’ ziskania prava na 

trvaly pobyt pred uplynutiem 5-ročnej doby pobytu na uzemiu Pol’skej Republiky, v 

vynimočnych pripadoch odbornej alebo rodinnej povahy.  

 

Občanovi EU, ktory ziskal pravo na trvaly pobyt sa vydaje podl’a jeho žiadosti doklad, ktory 

potvrduje pravo na trvaly pobyt. Žiadost’ sa podava osobne miestne prislušnemu vojvodovi 

podl'a  miesta pobytu občana EU. 

 

Rodinnemu prislušnikovi, który neje občanem EU, ktory ziskal pravo na trvaly pobyt sa 

vydaje podl’a jeho žiadosti preukaz o povoleni na trvaly pobyt rodinneho prislušnika občiana 

EU. Žiadost’ sa podava osobne miestne prislušnemu vojvodovi podl'a miesta pobytu 

rodinneho prislušnika občiana EU, pried uplynutiem doby platnosti preukazu o povoleni na 

pobyt rodinneho prislušnika občiana EU. 

 

K žiadosti o vydanie dokladu, ktory potvrduje pravo na trvaly pobyt alebo preukazu o 

povoleni na trvaly pobyt rodinneho prislušnika občiana EU sa pripaja fotografie a je nutne 

uvadit’ platny cestovny doklad. Občian EU može uviest’ iny doklad, ktory potvrduje jeho 

totožnost’ a obcianstvo.  

 

Pri odbere dokladu, ktory potvrduje pravo na trvaly pobyt alebo preukazu o povoleni na trvaly 

pobyt rodinneho prislušnika občiana EU ste povinny uviest’ platny cestovny doklad alebo iny 

doklad, ktory potvrduje jeho totožnost’ a obcianstvo a dokaz platy poplatku vo vyške 30 PLN. 

 

Občian EU alebo jeho rodinny prislušnik je povinny požiadat’ miestne prislušneho vojvodu o 

vymenu dokladu, ktory potvrduje pravo na trvaly pobyt alebo preukazu o povoleni na trvaly 

pobyt rodinneho prislušnika občiana EU, v pripade zmeny obsiahnutych v ňoch udajov, 

poškodenia alebo vzniknutia inych okolnosti, ktere by mohly st’ažovat’ určenie totožnosti 

majitela alebo doby platnosti. 

 

Pri podavani žiadosti o vymenu dokladu, ktory potvrduje pravo na trvaly pobyt je nutne 

pripojit’ aktualny platny doklad, ktory potvrduje pravo na trvaly pobyt a fotografie, a v 

pripade jeho straty uviest’ platny cestovny doklad iny doklad, ktory potvrduje jeho totožnost’ 

a obcianstvo. 

 

Pri podavani žiadosti o vymenu preukazu o povoleni na trvaly pobyt rodinneho prislušnika 

občiana EU je nutne pripojit’ aktualny platny preukaz o povoleni na trvaly pobyt a fotografie, 

a pripade jeho straty uviest’ platny cestovny doklad. 

 

V pripade zrušenia dokladu, ktory potvrduje pravo na trvaly pobyt alebo preukazu o povoleni 

na trvaly pobyt rodinneho prislušnika občiana EU alebo smrti jejich majitel’a je nutne 

predmetove doklady bezodkladne vratit vydavajuciemu organovi. 

 

Kto: 

 

1) ne splni povinnosti registracii pobytu na uzemi Pol’skej Republiky, 



2) ne splni povinnosti vybavenia alebo vymeny preukazu o povoleni na pobyt rodinneho 

prislušnika občiana EU alebo preukazu o povoleni na trvaly pobyt rodinneho 

prislušnika občiana EU,  

3) napriek povinnosti nevraca preukazu o povoleni na pobyt rodinneho prislušnika 

občiana EU, dokladu, ktory potvrduje pravo na trvaly pobyt alebo preukazu o povoleni 

na trvaly pobyt rodinneho prislušnika občiana EU, 

 

- vystavia sa peňažnej pokute. 

  

 


