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Przedmiot sprawy
Kogo dotyczy?

Zarejestrowanie pobytu obywatela Unii Europejskiej




1)
2)

Co przygotować?

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

obywatela państwa członkowskiego UE,
obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
obywatela Konfederacji Szwajcarskiej.
1 egzemplarz wniosku o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE wypełnionego
czytelnie w języku polskim (+3 kserokopie);
ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (4 kserokopie,
oryginał należy przedstawić do wglądu);

Dodatkowe dokumenty, które należy dołączyć do wniosku – w zależności od powodu, dla którego ma być
dokonana rejestracja pobytu obywatela Unii Europejskiej:
1) gdy jest pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy):
- pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do powierzenia obywatelowi Unii
Europejskiej wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy lub zaświadczenie
o wykonywaniu pracy lub
- 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;
2) gdy jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo jest osobą uprawnioną do świadczeń
opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 23 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U.
Nr 210, poz. 2135, z późn. zm. ) i posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie
i członków rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy
społecznej (art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy):
- dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym lub uprawnienia do korzystania
ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego,
- dowód potwierdzający posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie
i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej;
3) gdy studiuje lub odbywa szkolenie zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej i jest objęty powszechnym
ubezpieczeniem zdrowotnym albo jest osobą uprawniona do świadczeń opieki zdrowotnej na
podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz posiada wystarczające
środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak
aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej (art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy):
- zaświadczenie państwowej lub niepaństwowej szkoły wyższej o przyjęciu na studia lub skierowanie na
szkolenie zawodowe,
- dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym lub uprawnienia do korzystania
ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego,
- 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;
4) gdy jest małżonkiem obywatela polskiego (art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy):
- dokument potwierdzający zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem polskim (aktualny odpis aktu
małżeństwa + kserokopia dowodu osobistego/paszportu współmałżonka).
5) jeżeli celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy, obywatel UE,
w stosunku do którego mają zastosowanie ograniczenia w dostępie do rynku pracy na podstawie umów
międzynarodowych, uzyskuje prawo pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące po otrzymaniu
przyrzeczenia wydania zezwolenia na pracę na tym terytorium (art. 16 ust. 2 ustawy):
- przyrzeczenie wydania zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela Unii Europejskiej .
Wnioski do pobrania znajdziecie Państwo również w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WarmińskoMazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców, Olsztyn, Al. Piłsudskiego 7/9
pok. Nr 7 i Punkcie Obsługi Klienta znajdującym się w holu głównym urzędu.
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Jak wypełnić
dokumenty?

Czytelnie, drukowanymi literami, w języku polskim

Ile muszę zapłacić?

Wniosek i załączniki nie podlegają opłacie.





Kiedy złożyć
dokumenty?

Obywatel Unii Europejskiej może przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres do 3
miesięcy bez konieczności zarejestrowania pobytu.
Jeżeli pobyt trwa przez okres dłuższy niż 3 miesiące, obywatel Unii Europejskiej jest obowiązany
zarejestrować swój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Obywatelowi Unii Europejskiej przysługuje prawo pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
w przypadku gdy spełnia jeden z następujących warunków:
1) jest pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo jest osobą uprawnioną do świadczeń
opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 23 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) i posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie
i członków rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby nie stanowić obciążenia dla
pomocy społecznej;
3) studiuje lub odbywa szkolenie zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej i jest objęty powszechnym
ubezpieczeniem zdrowotnym albo jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na
podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz posiada wystarczające
środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak
aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej;
4) jest małżonkiem obywatela polskiego.

Gdzie załatwię
sprawę?

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie
10-575 Olsztyn, Al. M.J. Piłsudskiego 7/9, pok. Nr 7
poniedziałek – 9.00-17.00, wtorek – piątek 10.00-15.00

Czy sprawę załatwię
drogą elektroniczną?

Nie.

Co zrobi urząd?

Wyda zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE .

Jaki jest czas
realizacji?

1 miesiąc

Jak się odwołać?

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji, za pośrednictwem wojewody do Szefa Urzędu do
Spraw Cudzoziemców, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
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Informacje
dodatkowe






Podstawa prawna

Wniosek składa się osobiście, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego).
Organem właściwym w sprawach zarejestrowania pobytu lub unieważnienia zarejestrowania pobytu,
wymiany lub wydania nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, jest wojewoda
właściwy ze względu na miejsce pobytu obywatela UE.
Należy dostarczyć oryginały lub odpisy powyższych dokumentów, jeżeli ich zgodność z oryginałem została
poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego
adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Również upoważniony
pracownik organu prowadzący postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz
z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem (art.76a kpa).
Kserokopie dokumentów nie mogą stanowić dowodów w postępowaniu administracyjnym.
Dokumenty sporządzone w języku obcym, dołączane do wniosków, składa się wraz z ich tłumaczeniem na
język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
Przy odbiorze zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE okazuje się ważny dokument
podróży, a w przypadku, gdy odbioru dokonuje pełnomocnik wnioskodawcy – także pełnomocnictwo do
odbioru zaświadczenia. Obywatel UE może okazać inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość
i obywatelstwo.
Odmowa lub unieważnienie zarejestrowania pobytu, odmowa wymiany zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE następują w drodze decyzji
Zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE jest ważne bezterminowo.

 Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z
tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z
2017r., poz. 900 ze zm.)
 Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosków i dokumentów w
sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich
rodzin (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1969)

Opiekun Karty: 1.06.2018 r., Aldona Szparak
(data, podpis)

