INFORMATION

KARTA (STAŁEGO) POBYTU
*)

DLA CZŁONKÓW RODZIN OBYWATELI EOG
SZWAJCARII

**)

MA 35 – Einwanderung
und Staatsbürgerschaft

I

Są Państwo obywatelami państw trzecich i przybyli do Austrii jako członkowie
rodzin obywateli EOG i Szwajcarii i mają zamiar przebywać w Austrii dłużej niż
trzy miesiące?
To muszą Państwo w ciągu 4 miesięcy od wjazdu do Austrii złożyć osobiście
wniosek o wydanie karty pobytu w 35 wydziale magistratu.
UWAGA!
Osoby, które nie złożą w przepisowym czasie wniosku o wydanie karty stałego
pobytu, popełniają wykroczenie administracyjne podlegające karze grzywny.
Członkowie rodzin obywateli Austrii mogą otrzymać kartę pobytu tylko wtedy, gdy
obywatel/ka Austrii wykorzystał/a dla siebie unijne prawo swobodnego
przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich lub Szwajcarii
jako pracownik najemny lub pracując na własny rachunek, albo w celach
edukacyjnych i prywatnych.
Urząd do spraw pobytowych w Wiedniu
Magistratsabteilung 35
Referat „EWR“
Arndtstrasse 65-67, Klatka 1, 1 Piętro
1120 Wien
Tel.: 01/4000 35338
Fax: 01/4000 99 35310
E-Mail: 50-ref@ma35.wien.gv.at

Godziny przyjęć:
pon., wt., czw., pt. w godz. 8:00-12:00
w czwartki dodatkowo w godz. 15:30-17:30

Dojazd:
U6, 10A, 63A –stacja Niederhofstraße
15A – stacja Meidling Hauptstraße
U4 – stacja Meidling Hauptstraße lub Längenfeldgasse

Koszty:
Ok.100 Euro
oraz opłaty skarbowe za dokumenty stanu cywilnego wystawione poza Austrią
Karta pobytu (Aufenthaltskarte) posiada ważność piȩciu lat.
Po pięciu latach legalnego i nieprzerwanego pobytu na terenie Austrii, można
złożyć wniosek o wydanie karty stałego pobytu, ważnej na dziesięć lat.
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KONIECZNE DOKUMENTY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

wypełniony formularz
ważny paszport
aktualna ( nie starsza niż 6 miesięcy)biometryczna fotografia paszportowa
(3,5 x 4,5 cm)
posiadana wiza pobytowa (jeżeli dotyczy)
dowód związku rodzinnego (odpis aktu małżeństwa / dokument rejestracji
związku partnerskiego, odpis metryki urodzenia dziecka)
potwierdzenie o miejscu zamieszkania w Austrii
zaświadczenie o dochodach osoby składającej podanie lub członka rodziny
zaświadczenie zakładu ubezpieczeniowego o objęciu ubezpieczeniem
pokrywającym w Austrii wszystkie koszty (np. WGKK)
paszport lub dowód osobisty obywatela EOG lub Szwajcarii
dowód zameldowania w Austrii obywatela EOG lub Szwajcarii
udokumentowanie sytuacji ekonomicznej obywatela EOG lub Szwajcarii
(zaświadczenie o dochodach, oszczędnościach czy też o pobieraniu
emerytury, zaświadczenie z miejsca pracy, wyciągi z rachunków
bankowych...)
dotyczy krewnych w linii wstępnej (rodziców, teściów) oraz dzieci powyżej
21 roku życia: zaświadczenie o zapewnieniu środków

W niektórych przypadkach mogą być potrzebne dalsze dokumenty. Można je
przesłać pocztą, faxem lub E-Mailem.
Dokumenty powinny być przedłożone w oryginale wraz z kopią
Niektóre dokumenty muszą być uwierzytelnione przez dyplomatyczne
przedstawicielstwo lub opatrzone klauzulą apostille. Dokumenty muszą być
przetłumaczone na język niemiecki przez tłumacza przysięgłego.

__________________________________________________________________________________________________
*)
Członkowie rodzin – małżonkowie względnie zarejestrowani partnerzy obywateli EOG i Szwajcarii, krewni obywateli
EOG i Szwajcarii (oraz ich małżonków względnie zarejestrowaychi partnerów) w linii prostej wstępnej (np. rodzice,
dziadkowie) i zstępnej (np. dzieci, wnuki), którzy przyjechali z nimi do Austrii lub dołączyli do nich
**)

kraje EOG: 28 państw członkowskich UE***) oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia

***)

państwa członkowskie UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja,
Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia,
Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy
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