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Wymagane dokumenty
WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o zarejestrowanie pobytu
dokument podróży albo inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo
ORAZ
1. W przypadku wykonywania pracy:
pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do powierzenia obywatelowi UE wykonywania pracy
o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy;
2. W przypadku pracy na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
pisemne oświadczenie dotyczące wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub inny dowód potwierdzający, że obywatel Unii Europejskiej jest osobą pracującą na
własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3. W przypadku studiowania lub odbywania szkolenia zawodowego:
zaświadczenie państwowej lub niepaństwowej szkoły wyższej o przyjęciu na studia lub skierowanie na szkolenie
zawodowe,
dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki
zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dokument
potwierdzający posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą
wyniknąć podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z potrzebą pomocy medycznej lub
leczeniem szpitalnym, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu
świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie
wystawionego przez ten podmiot rachunku,
pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków ﬁnansowych do utrzymania siebie i członków rodziny,
tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej, lub dowód potwierdzający ich posiadanie. Dowodami
potwierdzającymi ich posiadanie, mogą być w szczególności:
- karta kredytowa;
- zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub innej instytucji ﬁnansowej, potwierdzone pieczęcią i
podpisem upoważnionego pracownika tego banku lub tej instytucji, wystawione najpóźniej na miesiąc przed złożeniem
wniosku o zarejestrowanie pobytu;
4. W przypadku małżeństwa z obywatelem polskim:
dokument potwierdzający zawarcie małżeństw z obywatelem polskim (aktualny odpis aktu małżeństwa wydany nie

później niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku),
kserokopię dokumentu tożsamości małżonka (dowód osobisty lub paszport) – oryginał należy okazać do wglądu lub
załączyć jego notarialne poświadczenie;
5. W przypadkach innych niż wskazane w pkt. 1-4:
dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki
zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dokument
potwierdzający posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą
wyniknąć podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z potrzebą pomocy medycznej lub
leczeniem szpitalnym, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu
świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie
wystawionego przez ten podmiot rachunku,
dowód potwierdzający posiadanie wystarczających środków ﬁnansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, tak
aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej. Dowodami potwierdzającymi ichposiadanie, mogą być
w szczególności:
- karta kredytowa,
- zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub innej instytucji ﬁnansowej, potwierdzone pieczęcią i
podpisem upoważnionego pracownika tego banku lub tej instytucji, wystawione najpóźniej na miesiąc przed złożeniem
wniosku o zarejestrowanie pobytu.
6. W przypadku, gdy członek rodziny będący również obywatelem UE przebywa lub dołącza do obywatela UE:
zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, wydane obywatelowi Unii Europejskiej, z którym
członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
małżonek – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa (np. akt małżeństwa),
zstępny – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub
poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka (np. akt urodzenia),
wstępny – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na
utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka.
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