
Rzeczpospolita
Polska

rŁ/zp/4

Zgłosz*nie powratu z wYjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej łrwającego dłuzej
n1ż ó miesięcy / Nntificałion of ręturn to the Rcpublic of Polanrl after leaving for more t]ran ó nlonths

lnstrukc.ja wypełni*nia w 3 Łrokach / lnstru{tiÓn łor conłletion in 3 steps

2.

3.

WYPriNIAJ WIEL|{IMI LITĘRAMI / r:ll tt'i CApITAL L€TTf;Rs

Pola wyboru u azna.rai / Mirk sel*ction boxes with p tuU I or ffi
Wypelniaj kolorem cxa.nym lilb nlsbisst(im / Conrpl*te in black or blue

1' Dar:* osoby' której dotycry zglosaenie / sętails ol the pers,on to whanl tlre application lelałes

Nłzwisko l

s{rnrme L**--""*-.**.-.--"

lmiq {imionł)
Nam€ {.!m€{}

Nułłer PESIL {* ile ;*tał mdany}

PES€!rer:ba{if il w: illued}

--l
-t

2- Dane kontaktowe ouoby' Łl'Órej dotyłzy zgłoszenie ,/ {gntact deteils o' the pefson łÓ wlrcm 1he applitation relates

D,:Lrurocrze.ia I ll-1*ll -T-f iTl
fuleofuńh t l_J l l ł l l l*.-"L*"J

MiejscB urodŻrłia
P'ł.6 o, hirah

ł(raj urndzenia
crułł-y ql bińh

fl dA-rnm-nrrld*mn-yrw

N*mef t*lĆf$łu konrÓrkowego
Łlobii* płunę numŁer

Adres poczty elektronlmnej
Emłi[ łddr*

fiJ Numer n'e jest obowiqzkowy' ale ułntyri kontakt w sprowie ą3łoszenia pcwrolł;. ,ł łovidiłg tju nmrb*r il* ophmoJ,butitwillfodfłotc.@tdr|ing}eJfułMla.reft'trdir5a'reełili{łionofreturfl.

fi\Mres WztY elektronicznej nie pst ofuwiqzkowy, ale uJałwt ka*trłt łv sprorłłe zglo:aałiłl powrolu. l* Provi4ng t}t em/ oddrc$ ;5 Ópłimo'' but ił xii} focj/!łoĆc conioctiłg tlu in łutteru lwułd''{g the nołiliełin €{ roi!ł!-

f] wyraźam lgodę na przekazanie do rejeśtru danych kontaktowych imieni*, nazwiskl, numrru pfSEL oraz: /
l conse.t to the t ansfcr to the contact datł regisłer of my name, suilamel PESEL number łncl:

(Ł) ]eś:i wyrażasz zgodę r'ra płzekaranie cl*nytlr, zaznacr co nrjrnniejjtłlno pole wyboru.rl'you{on@f tołiłf łrńn5ftrÓl'dt4ffitrkdtłro$r

'"'..""'""''"'',1

Zgłoszenie powrs:u: WYjazdu poŹa grnni{€ R:ecrypospolitej Potrskiej trwłJącego dłuźłj
liż ó miesięcy / Notlficatioł łf returł to the RepL;blic of Po|anet aftęr łełving {nr mclr* łŁal ó mont|rs

strona @ t



3. Bata pÓwrotu r wy.jazdu poła granlce irecry1rospolitej Polskicj / Date of retr-rrn to the tĆrfitory of the Republic łl Poland

Dara l--l !-i I I -l I Tl"l
DJlt L_ l._.i l". .x._] ł_.[."';'J*J

$ dd-nm+rlr,/ di{-łlm-yyyy

4' Naewisko i imię pelncmocn1ka,/ Sulnanre an{l ńt-$t name o{ tlre proxy

Wypłłnij,jeśłi1łc}łclmocnikzgiasŻ{ltł}!Vr'łt,/Corrył{łe'ifthgnotiljcutionofrełunisrmdebyaproxy

"-#::: l*

::: L__

5. oświadcrenie' podpis/Stałril€nt, signatule

Qświadczam, że powyższe dane są prawdziwe / l hereby c*rtify that t}':e above infornration
is taue end correct

M:tsj5(owośĆ
plece

Data
Dain

Włlnoręcały cr1łelny podpls
osołly zgłaszającej

Hiłdsf itłłł l€{iŁle !ignetw€

0J ihe łrpliclnt

[:.i:l- r_l_i - il;*tl::
$ drJ_łlnl_rrrrl dd.m*}.yYy

Fłryjęto r8łrsz€nie powrotu z wyjazdu poza granice Rłeczypospolitej Folskiej
{rwającego dłużaj niż ó miesięcy,/ Tlie notjńcation of retuln t3 th* Repulr1it *fPolancl aftet
leaviIlg for more than ó months ls lrereby accepted

MiejscowośĆ
Pla{€

T* [I] m rr-rn
Q dd-mn-rrrr,/drJtnrrłyyytł

FiełzęĆ i podpis urędłika
s€al and 3igm!ur* of ńe oftirill

Zgloszenie prwrotu z Wyjazdu psza s.'anice Rzeczypospoliiej Polskiej trwającego dlużej strona (^
niź ó miesiqcy l Notif:catiłł o{ return to th* R*public of Poland aftef |eaving fcr nlofa thiln ó months \J


