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Prawo pobytowe oraz prawo do pracy dla obywateli Unii Europejskiej oraz członków
ich rodzin1
A. Prawo pobytowe
Zgodnie z europejską dyrektywą o swobodnym przepływie osób w obrębie Unii Europejskiej2,
następujący obywatele Państw Unii Europejskiej3 mają prawo do pobytu na terenie Austrii
powyżej 3 miesięcy4:
1.
Osoby samodzielnie lub niesamodzielnie zatrudnione oraz członkowie ich rodzin
2.
Osoby niezatrudnione, mające dla siebie i członków swoich rodzin, zapewnione
wystarczające środki na utrzymanie i pełne ubezpieczenie zdrowotne, umożliwiające pobyt na
terenie Austrii bez konieczności korzystania z austriackich świadczeń socjalnych.
Następujący członkowie rodzin Obywateli Unii Europejskiej (bez wzgledu na to, czy owi
członkowie rodzin są obywatelami Unii Europejskiej), mających prawo do pobytu na terenie
Austrii, , nabywają rownież prawo do osiedlania się:
•
•
•

małżonkowie/ki, zarejestrowani partnerzy/ki
niepełnoletnie dzieci (do 21. roku życia) stanu wolnego (także pasierbowie,
pasierbice i dzieci adoptowane)
Rodzice, teściowie i inni krewni w linii wstępnej, jeśli są na utrzymaniu Obywateli
Unii Europejskiej

Wszystkie wyżej wymienione osoby, nabywają po 5-ciu latach legalnego pobytu, prawo do
pobytu stałego.
Wymienione wyżej przesłanki uprawniające do pobytu na terenie Austrii muszą być
zasadniczo spełniane do chwili nabycia prawa do pobytu stałego. W przypadku rozpadu
wspólnoty małżeńskiej lub rodzinnej (rozwód, unieważnienie małżeństwa, śmierć lub
emigracja osoby sprowadzającej itd.) muszą być one samodzielnie spełniane przez
pozostającego na terenie Austrii członka rodziny. Dla zachowania prawa do pobytu na terenie
Austrii zaistniałe nowe okoliczności (jak omawiane wyżej ustanie właściwości przynależności
małżeńskiej lub rodzinnej) muszą być zgłoszone Urzędowi do Spraw Osiedleńczych (MA35). W
tego typu sytuacjach polecane jest zasiegnąć szczegółowej porady.
Po uzyskaniu prawa do pobytu stałego (Daueraufenthaltsrecht) jest się umocnionym
pobytowo i tylko w przypadku konfliktu z prawem (popełnienia określonego przestępstwa)
można zostać deportowanym.
1

Wielka Brytania nie jest już członkiem Unii Europejskiej. Obywatele brytyjscy osiedleni w Austrii po 31.12.2020 na prawach UE, będą traktowani
jako Obywatele tzw. Krajow Trzecich. Członkowie rodzin obywateli brytyjskich, posiadaczy karty zgodnie z Art. 50 EUV, moga po spelnieniu
okreslonych przeslanek rowniez otrzymac karte 50 EUV. W tym przypadku malzonkowie musza udowodnic, ze partnerstwo trwalo przed dniem
31.12.2020.
2
Dyrektywa UE 2004/38/EG zastosowana dla §§51 ff NAG.
3
Obywatele wszystkich Państw Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Obywateli Szwajcarii są również objeci tymi samymi
prawami.
4
Pobyt czasowy do 3-miesiecy nie jest polaczony z jakimikolwiek przeslankami
5
Te same prawa nabywają również Obywatele Austriaccy (i ich rodziny), jeśli przebywali w innym kraju UE na czas co najmniej ponad 3 m-cy (np.
praca lub studia) (freizügigkeitsberechtigte ÖsterreicherInnen).
6
Pozostali obywatele krajow trzecich przy spelnieniu okreslonych przeslanek moga otrzymac „Niederlassungsbewilligung“

B. Dostęp do austriackiego rynku pracy
Nieograniczony dostęp do austriackiego rynku pracy jest ściśle powiązany z prawem do pobytu
w Austrii.
Osoby, które mają prawo do pobytu w Austrii, nabywaja automatycznie nieograniczony
dostęp do austriackiego rynku pracy. Aby podjąć pracę nie potrzebne są ani dokumenty
potwierdzające pobyt ani zezwolenia na podjęcie pracy.
C. Dokumentacje potwierdzające prawo do pobytu na terenie Austrii
Obywatele Unii Europejskiej oraz członkowie ich rodzin mają obowiązek, w ciągu 4 miesięcy
od momentu osiedlenia sie, do złożenia wniosku o dokumentację potwierdzające prawo do
pobytu na terenie Austrii.
Obywatele Unii Europejskiej składają wnioski o Anmeldebescheinigung. Członkowie ich
rodzin niebędący obywatelami UE z kolei składają wnioski o Aufenthaltskarte.
W momencie nabycia prawa do pobytu stałego (po pięciu latach nieprzerwanego i legalnego
pobytu) można złożyć wniosek o odowiednią dokumentację. MA35 ma obowiązek, po
uprzednim sprawdzeniu, niezwłocznie wydać stosowny dokument. Bescheinigung des
Daueraufenthalts dla Obywateli Unii Europejskiej lub Daueraufenthalt EU członków ich
rodzin niebędącymi obywatelami UE
Dokumentacje pobytu obywateli UE oraz członków ich rodzin niebędącymi obywatelami
UE mają charakter rejestracji. To znaczy prawo do pobytu na terenie Austrii nie
powstaje w momencie otrzymania odpowiedniej dokumentacji. Jeśli wnioski o
Anmeldebescheinigung lub Aufenthaltskarte nie zostały w ogóle złożone lub zostały złożone
zbyt późno, takie osoby mogą ponieść jedynie konsekwencje pieniężnej kary administracyjnej.
Członkowie rodzin Obywateli UE sami niebędący obywatelami UE mają możliwość zwrócenia
sie do AMS o wystawienie dokumentu: Ausnahmebestätigung gem. § 3 Abs. 8
Ausländerbeschäftigungsgesetz. Również i ten dokument ma charakter jedynie dobrowolnej
rejestracji o otwartym dostępie do austriackiego rynku pracy.
Uwaga: Ponieważ powyższe informacje przekazane są w bardzo skróconej formie, zalecamy zasięgnięcie dokładnych i
wyczerpujących informacji we właściwych urzędach lub poradnictwach. Ponadto pragniemy zaznaczyć, iż pomimo
dokładnego opracowania powyższego tekstu, nie gwarantujemy jego bezbłędności i nie bierzemy odpowiedzialności za
ewentualne nieścisłości i niedokładności w treści przekazywanych w powyższym informatorze danych!
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