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Zgfoszente pobytu Statego / Permanent residence registration form 
Instnikqa wypeiniania w 3 krokach / Instruction for completion in 3 steps 

WYPEtNIAJ WIELKIMI LITERAMI / FILL IN CAPHAL LETTERS 

2. Polawybomzaznaczaj/Marie sdection boxes with g | lub/or |Xj 

3. Wypetniaj kolorem czarnym !ub niebieskim /Compiete in black or blue 

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

Nazwisko 
Surname 

lmi§ (imiona) 

Numer PESEL (o Je mstal radany? 

PESO, number (if it wastssusdj 

l^aj urodzenia 
Cauniry of Hiih 

Kraj poprzedniego miejsca 
zamieszkania 

Country of the previous pidce of residence 

Data urodzenia 
DateofbirtJi 

Miejsca urodzenia 
Place of birth 

Wypefnij, jesJi nie masz numens PESEL: / compfcte. if yo»«fcnot hoveoPEsa number; 

(D dd-mm-rm/ dd-mra-yyyv 

2. Dane kontaktowe osoby, ktdre] dotyczy zgfoszenie / Contact details of the person to whom Hie application relates 

Numer telefonu komorkowego 

f<tobile phone numtar 
(T) Numer nie jest ofaowjqzkowy, ale ufatwi kofitokt w wie meldunkowej. / PrmUSns the numfer is optional but it 

irS faciRote contocttrg you in mattefi ngordiiig residence ngisfrodiort 

Adres poczty elektronfcznej 
EmaH address 

(T) Adres poaty efektrofiicznej nreJest obovwjzkowy, ate ufatw? konfafct w sprawie meldunkowej. / Providins 

the ernoi oddrtsi s optJonaf, tmt it wiV fociRote coiJfactmg you in JTwtiEn 

n Wyrazam zgod? na przekazanie do rejestru danych kontaktowych imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz: / 
I OKisent to the transfer to ttie contact data register of my name, surname, PESEL number and: 

(T) Jesli wyrazasz zgod§ na przekazanie darTych,zaniaczcorBjmniejjedno pole wyboru./ff you coirsent to (he t r r o f i ^ 
ont checkbox-

n numeru telefonu komorkowego 
mobite phone nomfaer 

n adresu poczty elektronfcznej 
anaii address 

Zgod? mozesz wyrazic jedynie, jesJi sktadasz wniosek w swoira imieniu. Przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych nie 
jest obowi^owe. Mog^ one utnoztiwic innym podmiotora (np. urz^dom) szybki kontakt z tob^ celan sprawnego 
zafatwienia sprawy i poinformowania d? o dziafaniach, jakie te podmioty pod^mujq w twoich sprawacfi. Zgod? mozesz wycofac 
W kazdej Chwili. /YoucK io r f yp reyou-c txcen t you submit the appTKation on yow behalf. The transfer of data to the cnritact data regist» is optkjiiA They can be 
tsed try other entities i&e. offices) to quiddy contact you n order to efficientiy handle your case arxl inform you aixxit the measures, that these eirtities are taking resantng 
your matters, Voa can resdnd your consent at any t inei 
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3. Dane do zameldowania na pobyt staly / Details of the permanent residence 

Adres nowego miejsca pobytu stafego / Address of the new place of permanent residence 

Ulica 
street 

Nianer domu 
t^ouse number 

Numer Ictatu 
Ffat number 

Kodpocztowy 

Postal code 

Miejscowosc - dzielnica 

city - City district 

Gmina 

Wojewodztwo 
Vtwodeshsp 

® Airtomotycznte zostaniesz wymeldowany z dotychczascweso miejsai pobytu stafego/Your 
previous permanent residence wiH be automaticaily delved. 

4. Wymeldowanie z miejsca potiytu czasowego / Change of temporary residence 

n Zaznacz, jesli chcesz sl§ wymeldowac z miejsca pobytu czasowego/Qtedc, if you wfeh to delete your registered temporary residence. 

5. Nazwisko I imt? pelnomocnika / Sumanve and first name of the proxy 

CD Wypefnij, jesU peinomocnik zgfasza imlduaek / Cortpiete, if a proxy noBfies the r^strotion 
ofresidence. 

Nazwisto 
Surname 

lmi§ 
Name 

6. O^adczenia, podpisy / Statements, signatures 

Potwierdzam, ze wyzej wymienfona osoba przebywa pod wskazanym adresem / i hereby 
confirm that the above-mentioned person stays at the address provided. 

Miejscowosc 
Place 

Data 
Date 

(T) dd-mm-mr/dd-mm-yYyY 
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Wfasnor^crny czytelny podpis 
wlascidda lokalu lub innego 

podmlotu dyspQnujqcego 
tytutem prawnyin do tokaiu 

Handwritten legibte signaturie 

of the ovw>er of the Bst ora person »»ho 

hotdsategaitifletotheftat | 

04wi adczam, ze powyisze dane s^ prawdzfwe / ! hereby certify that the above Ififortnation 
is true and correct 

Miejscowosc 
Ptac» 

Data 
Date I i I I i I 

(D dd-mm-rm/ddhmrn-mv 

Wiasnor^ny czytelny podpis 
osoby zgiaszaj^ej 

Handwritten legibie signature 

of the applicant 

Sekcja d(a urzf dnika / Section for official use;| 

Przyjf to zgloszenie pobytu stafego / The perjnanent residence registration fonrt is hereby 
accepted 

Miejscowosc 
Phce 

Data 
Date 

Piecz^c i podpis urz»dntka 
Sea! 3nd stgnshse of tfse otftdal 

(D dd-mmrrrr/ddinm-Ym 
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