US-5
WNIOSEK O USTALENIE USTAWODAWSTWA WŁAŚCIWEGO
(art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004,
art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009)

Instrukcja wypełniania
Wypełnij ten wniosek, jeżeli mieszkasz w Polsce i starasz się o ustalenie ustawodawstwa w związku z pracą najemną
lub pracą na własny rachunek na terenie dwóch lub więcej państw członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii.
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)
UWAGA! Do wniosku dołącz wszelkie dokumenty lub dowody, które pozwolą nam ustalić ustawodawstwo*
W zależności od Twojej sytuacji zawodowej dołącz dokumenty lub dowody, które potwierdzają wykonywanie pracy
(np. umowa/ kontrakt z zagranicznym pracodawcą/kontrahentem lub potwierdzenie zarejestrowania działalności
w innym państwie).
W szczególności załącz te dokumenty, z których wynika:
– nazwa i adres miejsca pracy za granicą,
– czas pracy,
– planowany harmonogram pracy,
– wynagrodzenie z pracy najemnej,
– przychód/ dochód z pracy na własny rachunek i liczba świadczonych usług (np. deklaracje podatkowe, faktury
i rachunki).
Jeżeli składasz wniosek na kolejny okres, załącz również te dokumenty lub dowody, z których wynika jak faktycznie
wyglądała Twoja aktywność zawodowa w poprzednim okresie.
Dane wnioskodawcy
PESEL
Rodzaj, seria i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość

Podaj, jeśli nie masz nadanego numeru PESEL

Imię
Nazwisko
Numer ubezpieczenia za granicą
Podaj, jeśli posiadasz

Numer telefonu
Podaj numer telefonu – to ułatwi nam kontakt w Twojej sprawie

Adres e-mail
Podaj adres poczty elektronicznej – to ułatwi nam kontakt w Twojej sprawie

W przypadku obywatela państwa trzeciego – do wniosku dołącz wypełniony formularz US-54 „Informacja o legalności
zamieszkania obywatela państwa trzeciego”.
W przypadku obywatela państwa członkowskiego – do wniosku dołącz wypełniony formularz US-55 „Informacja o miejscu
zamieszkania obywatela UE, EOG lub Szwajcarii”.
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US-5
Okres, którego dotyczy wniosek o ustalenie ustawodawstwa
Nie powinien być dłuższy niż 12 miesięcy

Od

do
dd

/

mm

/

rrrr

dd

/

mm

/

rrrr

Opis sytuacji zawodowej w państwach UE, EOG lub Szwajcarii
Podaj możliwie najbardziej dokładne informacje o Twojej pracy w poszczególnych państwach – w których pracujesz lub prowadzisz działalność:
w jakim wymiarze, gdzie znajduje się siedziba Twojego pracodawcy, na czyją rzecz wykonujesz pracę w danym państwie itp.

Pamiętaj, żeby załączyć dokumenty odpowiednie do opisanej sytuacji zawodowej

Załączniki
Załączam

dokumentów

Sposób odbioru odpowiedzi
w placówce ZUS (osobiście lub przez osobę upoważnioną)
Jeśli chcesz odebrać zaświadczenie w innej placówce niż w tej, w której złożyłeś wniosek, wpisz poniżej nazwę wybranej placówki ZUS

pocztą
na moim koncie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS)

Data
dd

/

mm

/

rrrr

Czytelny podpis osoby, która składa wniosek

* art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009 r., str. 1,
z późn. zm.)
Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), są dostępne w centrali lub terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS oraz na stronie
internetowej ZUS pod adresem: http://bip.zus.pl/rodo/rodo-klauzule-informacyjne
Skład: Poligrafia ZUS/W-wa; zam. nr 1157/19
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