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	1: 
	 Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie - Imię (imiona) [Details of the person to whom the application relates - Name (names)]: 
	 Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie - Numer PESEL (o ile został nadany) [Details of the person to whom the application relates - PESEL number (if it was issued)]: 
	 Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie -  Miejsce urodzenia [Details of the person to whom the application relates - Place of birth]: 
	 Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie - Kraj urodzenia [Details of the person to whom the application relates - Country of birth]: 
	 Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie - Nazwisko [Details of the person to whom the application relates - Surname]: 
	 Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie -  Data urodzenia (dd) [Details of the person to whom the application relates - Date of birth (dd)]: 
	 Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie -  Data urodzenia (mm) [Details of the person to whom the application relates - Date of birth (mm)]: 
	 Dane osoby, której dotyczy zgłoszenie -  Data urodzenia (rrrr) [Details of the person to whom the application relates - Date of birth (yyyy)]: 

	2: 
	 Adres miejsca pobytu stałego - Ulica [Address of the place of permanent residence - Street]: 
	 Adres miejsca pobytu stałego - Numer domu [Address of the place of permanent residence - House number]: 
	 Adres miejsca pobytu stałego - Numer lokalu [Address of the place of permanent residence - Flat number]: 
	 Adres miejsca pobytu stałego - Kod pocztowy cz: 
	 I [Address of the place of permanent residence - Postal code - part I]: 
	 I [Address of the place of permanent residence - Postal code - part II]: 

	 Adres miejsca pobytu stałego - Gmina [Address of the place of permanent residence - Commune]: 
	 Adres miejsca pobytu stałego - Województwo [Address of the place of permanent residence - Voivodeship]: 

	2: 
	 Adres miejsca pobytu stałego - Miejscowość - dzielnica [Address of the place of permanent residence - City - City district]: 

	3: 
	 Adres miejsca pobytu czasowego - Ulica [Address of the place of temporary residence - Street]: 
	 Adres miejsca pobytu czasowego - Numer domu [Address of the place of temporary residence - House number]: 
	 Adres miejsca pobytu czasowego - Numer lokalu [Address of the place of temporary residence - Flat number]: 
	 Adres miejsca pobytu czasowego - Kod pocztowy cz: 
	 I [Address of the place of temporary residence - Postal code - part I]: 
	 II [Address of the place of temporary residence - Postal code - part II]: 

	 Adres miejsca pobytu czasowego - dzielnica [Address of the place of temporary residence - City - City district]: 
	 Adres miejsca pobytu czasowego - Gmina [Address of the place of temporary residence - House number Commune]: 
	 Adres miejsca pobytu czasowego - Województwo [Address of the place of temporary residence - Voivodeship]: 

	4: 
	 Rodzaj wyjazdu - Na pobyt stały [Purpose of leving - To stay permanently]: Off

	4: 
	 Rodzaj wyjazdu - Na pobyt czasowy dłuższy niż 6 miesięcy [Purpose of leving - To stay temporarily for more that 6 monht]: Off

	5: 
	 Data wyjazdu - Data (dd) [Date of departure - Date of departure (dd)]: 
	 Data wyjazdu - Data (rrrr) [Date of departure - Date of departure (yyyy)]: 
	 Data wyjazdu - Data (mm) [Date of departure - Date of departure (mm)]: 

	6: 
	 Kraj wyjazdu [Country of destination]: 

	7: 
	 Przewidywany okres pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - OD (dd) [Expected period of stay outside the Republic of Poland - FROM (dd)]: 
	 Przewidywany okres pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - OD (mm) [Expected period of stay outside the Republic of Poland - FROM (mm)]: 
	 Przewidywany okres pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - OD (rrrr) [Expected period of stay outside the Republic of Poland - FROM (yyyy)]: 
	 Przewidywany okres pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - DO (dd) [Expected period of stay outside the Republic of Poland - TO (dd)]: 
	 Przewidywany okres pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - DO (mm) [Expected period of stay outside the Republic of Poland - TO (mm)]: 
	 Przewidywany okres pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - DO (rrrr) [Expected period of stay outside the Republic of Poland - TO (yyyy)]: 

	8: 
	 Nazwisko pełnomocnika [Surname of the proxy]: 

	8: 
	 Imię pełnomocnika [Name of the proxy]: 

	9: 
	 Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe - Miejscowość [Statements, I hereby certify that the above information is true and correct - Place]: 
	 Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe - Data (dd) [Statements, I hereby certify that the above information is true and correct - Date (dd)]: 
	 Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe - Data (mm) [Statements, I hereby certify that the above information is true and correct - Date (mm)]: 
	 Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe - Data (rrrrr) [Statements, I hereby certify that the above information is true and correct - Date (yyyy)]: 
	 Sekcja urzędnika - Miejscowość [Section for official use - Place]: 
	 Sekcja urzędnika - Data (dd) [Section for official use - Date (dd)]: 
	 Sekcja urzędnika - Data (mm) [Section for official use - Date (mm)]: 
	 Sekcja urzędnika - Data (rrrr) [Section for official use - Date (yyyy)]: 



