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EL/ZC/1 

Zgtoszenie pobytu czasowego/Temporary residence registration form 

tnstrukcja wypeJniania w 3 krokach / Instruction for corapietktn in 3 steps 

VyA'PEtNIAJ WIELKIMI LITERAMI / FILL IN CAPITAL LETTERS 

2. Polawyboruzaznaczaj/Mark selection boxes with 0 'ub/or | ^ 

3. Wypef niaj kolorem czarrtytn lub niebieskim / Complete in black or blue 

1. Dane osoby, ktdrej dotyczy zgloszenie / Details of the person to whom the application relates 

Nazwisko 
Surname 

lmi§ {imiona} 
Name {names) 

Numer PESEL {o ie zosta) nada»»yi 
PESEL number {if it was issued) 

Kraj urodzenia 
Country of birth 

Data urodzenia 
Date of 

Miejsce urodzenia 
Ptace of birth 

Wypeinij, jesli nie masznumeru PESEL: /c!?mpfete,if youdo«>otf»wBoP£SELfl«flnber.-

0 dd-mm-rmr/da-nvn-yyyy 

Kraj miejsca zamieszkania 
Country of the place of residence 

WypeJni/'JesIl nie mOSZ mkjsai pobytu staiego W PoiSCe : /complete, if you have noplace afpemment mkiena inPobnd: 

2L Dane kontaktowe cscrfjy, ktdr^ dotyczy zgloszenie / Contact details of the person to whom the application relates 

Numer telefonu kom6r1«3wego 
Mobiie phone number 

0 Nomer nie jest obovti^kowy, ale utafwj kontakt w sprovwe mcfcfunkowe/. / Promfms the numfier h optional, but it 
wHI tociBlate contoctirtjr you if! mattm regarttms residence re^stroction. 

Adres poczty elektronicznej 
Email address 

0 Adres poczty eiddromcmef me jest obowiqzfcowy, ofe ufotwi kontakt w sprovwe mekftjnktwg. / Pwmfms 
the CRXiil niiress is optiiHKi but it wfl Mitote CDR̂  

^ Wyrazam zgod^ na przekazanie do rejestru danydi kontaktowych imienia, nazwiska. numeru PESEL orar / 
I consent to the transfer to the contact data register of my name, surname, PESEL number and: 

0 Jesli wyrazasz zgod§ na przekazanie danych, zaznacz co najmniej Jedno pole wyboru./)ryouconsent tothetrBisteofdatarwrtatfeast 
onetheddjOJC 

• numeai telefonu kom6ii<owego 
mofale ̂ T̂one number 

• adresu poczty elektronfcznej 
emaS address 

Zgod? mozesz wyrazic jedynie, jesli sktadasz wruosek w swoim imieniu. Przekazanie danydt do rejestru danych kontaktowych nie 
jest ot>owi^owe, Mogg one unwzliwic innym podmiotom (np. urz?dom) szybki kontakt z tob^ celem sprawnego 
zatatwienia sprawy i poinformowania ci§ o dziaianiacti, jakie te podmioty podejmuĵ  w twofch sprawach. Zgod§ mozesz wycofiac 
W kazdej chwili. / You can only ^ve your consent if you submit the appScation on your behalf. The transfer of data to the contact data register is optional. They can be 
used fay other entities teg. offioe^ to quiddy contact you in order to effkieiTtly handle your case and inform you about the measures, that these errtities are taking reganling 
your mattsss. You can rescind your cofuent at any time. 

Zgfoszenie pobytu czasowego / Temporary residence registration form strona 11/3 j • 



3. Dane do zanrteldowania na pobyt czasowy / Details of the temporary residerKC 

Adres nowego miejsca pobytu czasowe^ / Address of the new place of temporary residence 

Uiica 
street 

Numer domu 
House nunAer 

Kodpocztowy 
Postal code 

Numer lokalu 
FiatiuatUser 

MiejscowoSc - dzielnica 
CJtY-City district 

Gmina 
Commune 

Wojewodztwo 
SA»yodeship 

Deklarowany okres pobytu / Declared period of nssidence 

Od 
From 

do 
to 

(7) dd-mm-mr/dd-nm-yyyY 

® dd-mm-rrrr/dd-mro-iw 

® Automatycznie zostaniesz wymeldowany z dotycbczasowego mieisca pobytu czasowego / 
Your previous temporary residence will be automaticatlY deleted. 

4. Wymekiowanie z miejsca pobytu staiego/ Change of permanent residence 

f~\ jesli chcesz sif wytrKidowac z miejsca pobytu staiego / Check, if you wish to dekte your registered permanei^ reskkiKe. 

Zgtoszente pobytu czasowego / Temporary residence registration form strona ( 2 / 3 ) ^ 



5. Nazwisko i imi$ petnomocnika / Surname arvd first name of the proxy 

VVypefril;, jesli pê nomocnik igia&za mddurtek/Complete, if a proxy mtifies the registration 
of residence 

Nazwisko 
Surname 

lmi§ 
Name 

6. Oiwiadczerjia, podpisy / Statements, signatures 

Potwierdzam, ze wyiej wymieniona osoba przebywa pod wskazanym adresem /1 hereby 
confirm that the above-mentioned person stays at the address provided 

Miejscowosc 
Piace 

Data 
Date 

Wfasnorgczny czytetny podpis 
wiasdcieia lokalu lub innego 

podmiotu dysponuĵ cego 
tytuiem prawnym do lokalu 

Handwritten legible signature 
of the ewmer of the flat or a person who 

holds a legal titte to the fiat 

(T) dd-mm-rrrr / dd-nrn-yyyY 

O^wiadczam, ie powyisze dane sq prawdziwe /1 hereby certify that the above information 
is true and correct 

Miejscowosc 
Place 

Data 
Date 

Q) dd-mm-rm/iki-inm-mY 

Wiasnor̂ czny czytelny podpis 
osoby zgtaszajacej 

Handwritteri legg>le signature 
of the applicant 

Sekcja dia urz^dnika / Section for official use 

Przyjf to zgtoszenle pobytu czasowego / The temporary residence registration form is tiereby 
accepted 

Miejscowosc 
Pbce I 

Data 
Date I 1 1 I I I 

(7) dd-flim-rnr/dd-mm-yyyy 
Piecz^ i podpis urz^nika I 

Seal and s^iiature of the ofhc£^ 
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