WZÓR PISMA
Wzór - Odwołanie od decyzji w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy (1)
_________________________________________________________________
Poznań, dnia 06.05.2022r. (2)

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
w Poznaniu
ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa
za pośrednictwem
Wojewoda Wielkopolski
Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań (3)
Odwołujący:
….................................................
(imię i nazwisko)
….................................................
(adres zamieszkania)

Organ:
Wojewoda Wielkopolski
Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
Znak sprawy: 44/2022

ODWOŁANIE
od decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr 44/2022 z dnia 29.04.2022r. (4)

Działając w imieniu własnym (5), na podstawie art. 127 § 1 w zw. z art. 129 § 1 i 2 K.p.a.,
zaskarżam w całości (6) decyzję wydaną przez Wojewodę Wielkopolskiego Nr 44/2022, z dnia
29.04.2022r., doręczoną mi w dniu 04.05.2022r., w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na
pobyt czasowy, ponieważ zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem przepisów (7):
1. art. 169 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 12.12.2013r. o cudzoziemcach poprzez błędne uznanie, że
małżonkowie nie wypełniają prawnych obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa,
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podczas gdy problemy małżeńskie mają charakter przejściowy, małżonkowie uczestniczą w
terapii małżeńskiej i nie ma obecnie przesłanek trwałego i zupełnego rozkładu pożycia
małżeńskiego.
2. Art. 158 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12.12.2013r. o cudzoziemcach, poprzez
nieuwzględnienie faktu, iż wnioskodawca pozostaje z związku małżeńskim z obywatelką
RP, między małżonkami nie ma orzeczonej separacji czy rozwodu,
Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z załączonych dokumentów:
1. umowy najmu lokalu przy ul. Zielonej 6 w Poznaniu od dnia 01.05.2022r. na czas
nieokreślony,
2. zaświadczenie o uczestniczeniu w terapii małżeńskiej od 15.04.2022r.
3. umowy sprzedaży z dnia 20.04.2022r. poświadczającej zakup nowego samochodu przez
wnioskodawcę i jego żonę.
4. oświadczenie Katarzyny Zielińskiej.
W związku z powyższym wnoszę na mocy art. 138 § 1 pkt 2 lub § 2 KPA o:
1. uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i orzeczenie w wyżej wymienionym zakresie co do
istoty sprawy zgodnie z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
ewentualnie
2. uchylenie zaskarżonej decyzji w całości oraz przekazanie sprawy do ponownego
rozpatrzenia organowi I instancji.

UZASADNIENIE (8):
Jestem obywatelem Kazachstanu i od 5 lat jestem w związku małżeńskim z obywatelką RP
Katarzyną Zielińską. Z tego związku pochodzi dwoje małoletnich dzieci. Mieszkamy razem w
Poznaniu od 5 lat i prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe. W lutym 2022r. złożyłem do
Wojewody Wielkopolskiego wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Decyzją z dnia
29.04.2022r. Wojewoda wydał negatywną decyzję, powołując się na okoliczność, że z uwagi na to,
że materiał dowodowy zgromadzony w sprawie jednoznacznie wskazuje, że nastąpił rozpad mojego
związku małżeńskiego, a moja żona planuje złożyć do sądu pozew o rozwód. Jednocześnie w
uzasadnieniu decyzji wskazano, że jako małżonkowie nie wypełniamy prawnych obowiązków
wynikających z zawartego małżeństwa, rzekomo nie prowadzimy wspólnego gospodarstwa
domowego, nie przedstawiliśmy zgodnych oświadczeń w zakresie naszej relacji. Powołano się na
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słowa mojej żony, która powiedziała, że chciałaby się ode mnie wyprowadzić i złożyć pozew o
rozwód, ale z uwagi na brak pieniędzy nie może tych planów w tej chwili zrealizować. W ocenie
organu okoliczność pozostawania przeze mnie w związku małżeńskim z obywatelką polską w
obecnym stanie faktycznym, nie uzasadnia mojego zamieszkiwania w Polsce przez okres dłuższy
niż 3 miesiące. Organ podkreślił, że sama okoliczność pozostawania przez cudzoziemca w związku
małżeńskim z obywatelem polskim nie jest wystarczająca do udzielenia mu zezwolenia na pobyt
czasowy w trybie art. 158 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach. Okoliczność pozostawania przez
cudzoziemca w związku małżeńskim z obywatelem polskim musi uzasadniać jego pobyt w Polsce,
oraz uzasadniać ten pobyt przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Celem zezwolenia na pobyt czasowy
udzielanego na podstawie art. 158 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach jest umożliwienie
cudzoziemcowi pobytu na terytorium Polski i prowadzenia tu życia rodzinnego z małżonkiem
posiadającym polskie obywatelstwo, co do zasady zamieszkującym na terytorium Polski.
Decyzja wydana przez Wojewodę jest nie tylko nieuzasadniona, ale także bardzo krzywdząca, nie
tylko dla mnie, ale również w stosunku do mojej rodziny, w szczególności wobec dwójki moich
małoletnich dzieci. Przyznaję, że w moim małżeństwie nastąpił kryzys, ale miał on charakter
przejściowy i nie był na tyle poważny aby w ogóle mówić o orzekaniu separacji czy rozwodu.
W chwili składania zeznań przez moją żonę w marcu 2022r. była ona wzburzona konfliktem
spowodowanym uzyskaniem przez nią nieprawdziwych informacji o mojej rzekomej zdradzie
małżeńskiej. Dlatego powiedziała ona, że chce się ze mną rozwieść i wyprowadzić z
wynajmowanego przez nas wspólnie mieszkania. Później okazało się, że żona była w błędzie, że jej
nigdy nie zdradziłem, co spowodowało, że chwilowy kryzys został przez nas pomyślnie
rozwiązany. Moja żona złożyła w tej sprawie oświadczenie na piśmie, które załączam do
niniejszego odwołania. Poza tym w kwietniu, w celu poprawienia warunków mieszkaniowych
naszej rodziny udało nam się znaleźć nowe mieszkanie na wynajem i kupiliśmy wspólnie nowy
samochód. Gdyby w naszym małżeństwie naprawę nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia
małżeńskiego to nie dokonywalibyśmy wspólnie takich działań. Poza tym w celu odbudowy
wzajemnego zaufania do siebie nawzajem podjęliśmy się uczestniczenia w terapii małżeńskiej.
Decyzja wojewody jest podjęta zbyt pochopnie i jest krzywdząca również z tego względu, że nie
wzięto pod uwagę dobra naszych wspólnych małoletnich dzieci, które są ze mną bardzo mocno
związane.
Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

..................................................... (9)
Załącznik:
1. odpis pisma
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2. umowa najmu lokalu przy ul. Zielonej 6 w Poznaniu od dnia 01.05.2022r. na czas
nieokreślony,
3. zaświadczenie o uczestniczeniu w terapii małżeńskiej od 15.04.2022r.
4. umowa sprzedaży z dnia 20.04.2022r. poświadczającej zakup nowego samochodu przez
wnioskodawcę i jego żonę.
5. oświadczenie Katarzyny Zielińskiej

Wyjaśnienia:
1. Podstawa prawna wydania zezwolnienia na pobyt czasowy w opisanym w odwołaniu stanie
faktycznym to art. 158 ustawy o cudzoziemcach, który stanowi:
1. Zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej
Polskiej udziela się cudzoziemcowi, gdy:
1. pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku
małżeńskim z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej albo
2. jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca pozostającego w uznawanym przez prawo
Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem Rzeczypospolitej
Polskiej i posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny
obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub zezwolenie na pobyt stały udzielone w
związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim.
2. cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny
obywatela Rzeczypospolitej Polskiej udziela się kolejnego zezwolenia w przypadku:
1. rozwodu lub separacji cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, gdy przemawia
za tym jego ważny interes, albo
2. owdowienia cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, albo
3. śmierci rodzica małoletniego dziecka, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, gdy przemawia
za tym ważny interes tego dziecka.
3. Zezwolenia na pobyt czasowy w przypadkach, o których mowa w ust 2, udziela się
jednorazowo na okres nie dłuższy niż 3 lata.
Ważnym przepisem jest również art. 169 ust. 1 i 2 ustawy o cudzoziemcach, który stanowi:
1. W postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi,
o którym mowa w art. 158 ust. 1 pkt 1 lub art. 159 ust. 3 pkt 1, organ, który prowadzi to
postępowanie, ustala, czy związek małżeński został zawarty w celu obejścia przepisów
określających zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, ich przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego.
2. W postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, w szczególności ustala się, czy
okoliczności sprawy wskazują na to, że:
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1) jedno z małżonków przyjęło korzyść majątkową w zamian za wyrażenie zgody na
zawarcie małżeństwa, o ile nie wynikało to ze zwyczaju ugruntowanego w danym
państwie lub danej grupie społecznej;
2) małżonkowie nie wypełniają prawnych obowiązków wynikających z zawarcia
małżeństwa;
3)
małżonkowie nie zamieszkują wspólnie lub nie prowadzą wspólnego
gospodarstwa domowego;
4) małżonkowie nie spotkali się przed zawarciem małżeństwa;
5) małżonkowie nie mówią językiem zrozumiałym dla obojga;
6) małżonkowie nie są zgodni co do dotyczących ich danych osobowych i innych
istotnych okoliczności ich dotyczących;
7) jedno z małżonków lub oboje małżonkowie w przeszłości zawierali już pozorne
małżeństwa.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja
została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.
3. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który
wydał decyzję.
4. Odwołanie wnosi się od decyzji administracyjnej, rozstrzygającej indywidualną sprawę
administracyjną co do istoty albo w inny sposób kończącej postępowanie.
5. Odwołanie można wnieść samodzielnie lub przy pomocy pełnomocnika (w takim przypadku
konieczne jest dołączenie dokumentu pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie do
działania w imieniu i na rzecz strony odwołującej się od decyzji administracyjnej).
6. W odwołaniu należy wskazać, czy zaskarżamy otrzymaną decyzję w całości czy w części
(jeśli zaskarżamy ją w części to należy wskazać w jakiej części).
7. Odwołanie powinno zawierać dwa elementy: po pierwsze – wyraźne wskazanie decyzji
wydanej przez organ I instancji, a po drugie – wyrażenie przez stronę niezadowolenia z tej
decyzji.
8. Z treści odwołania musi wynikać, że strona nie jest zadowolona z otrzymanego
rozstrzygnięcia. W uzasadnieniu należy opisać stan faktyczny i argumentację dlaczego w
ocenie odwołującego decyzja jest błędna.
9. Podpis.

