US-54
Informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego

Instrukcja wypełniania
Wypełnij, jeżeli jesteś obywatelem państwa trzeciego i składasz wniosek o wydanie zaświadczenia A1.
Informacja ma na celu uzyskanie danych o legalności zamieszkania. Przepisy unijne, które są podstawą do
potwierdzenia zaświadczenia A1, do obywateli państw trzecich stosuje się tylko wtedy, gdy osoby te legalnie
zamieszkują na terytorium państwa członkowskiego.
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)
Adres w państwie pochodzenia
Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Nazwa państwa

Adres w państwie pobytu
Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Nazwa państwa

Dane o pobycie w Polsce
Wskaż okresy pobytu w Polsce, na podstawie uprawniających Cię do tego odpowiednich dokumentów

W Polsce
przebywałem/przebywałam/przebywam
w następujących okresach
(dane za okres ostatnich 3 lat)

Dokument, który uprawnia Cię do pobytu w Polsce
Załącz kopię jednego z poniższych dokumentów

Zezwolenie na: pobyt rezydenta długoterminowego UE

pobyt stały
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Wiza Schengen lub wiza krajowa wydana w celu:
wykonywania pracy, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy,
na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
– art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy o cudzoziemcach*
wykonywania pracy, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym
– art. 60 ust. 1 pkt 5a ustawy o cudzoziemcach*
wykonywania pracy innej niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 5 i 5a ustawy o cudzoziemcach*
– art. 60 ust. 1 pkt 6 tej ustawy

Charakter i specyfika wykonywanej pracy najemnej lub pracy na własny rachunek
Rodzaj wykonywanej pracy
Okres obowiązywania umowy, na podstawie
której wykonywana jest praca

od

do
dd

/

mm

/

rrrr

dd

/

mm

/

rrrr

Obowiązek podatkowy
Załącz kopię „Zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji)” wydanego przez organ podatkowy

Czy w Polsce jesteś rezydentem
podatkowym? (rezydent podatkowy –
osoba, która ma miejsce zamieszkania dla
celów podatkowych w Polsce)

tak

nie

tak

nie

Działalność niezarobkowa
Czy w Polsce wykonujesz obecnie
działalność niezarobkową (np. odbywasz
studia, kurs języka polskiego, należysz
do związku zawodowego, fundacji,
stowarzyszenia w Polsce)
Jeśli tak, określ jej rodzaj

Inne okoliczności
Opisz inne okoliczności, które uważasz
za istotne dla sprawy (np. czy masz
rodzinę w Polsce, masz zamiar ją założyć/
sprowadzić, masz zamiar osiedlić się
w Polsce, masz polskie pochodzenie,
wykonujesz zawód, który ma charakter
deficytowy na lokalnym rynku pracy)

Załączniki
Załączam

dokumentów

Data
dd

/

mm

/

rrrr

Czytelny podpis

*Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206, z późn. zm.)

Skład: Poligrafia ZUS/W-wa; zam. nr 1293/18
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