
Основна інформація-тимчасове перебування

Ви хочете подати заявку на отримання тимчасового дозволу на проживання? Правильно 
заповніть всі поля формуляра. Ми розповімо, як заповнити всі рубрики, які можуть 
викликати у Вас проблеми.

• назва органу, для якого складається заявка (стор 1 заявки) - впишіть WOEWODA 
KUJAWSKO-POMORSKI.

• рубрика А 2 Попереднє прізвище. Якщо ніколи не змінювали прізвище, впишіть: NIE 
MAM.

• рубрика А 4 Прізвище. Впишіть своє прізвище з свідоцтва про народження. Якщо 
заповнюєте заявку для своєї дитини, напишіть прізвище дитини з його свідоцтва про 
народження.

• рубрика А 5-Попередні імена. Якщо ніколи не змінювали ім'я, впишіть: NIE MAM.

• рубрика А 17-Особливі прикмети. Якщо  не маєте ніяких особливих прикмет (напр. 
шрами, татуювання, родимки), напишіть: NIE MAM. Якщо маєте якісь особливі прикмети, 
напишіть які і де. Наприклад: шрам на лобі, татуювання на руці.

• рубрика А18- Номер PESEL. Якщо ще не маєш присвоєного польського ідентифікаційного 
номера, впишіть: NIE MAM.

• рубрика З II-Члени сім'ї іноземця, що проживають на території Республіки Польща. Якщо 
ніхто з твоєї родини не проживає в Польщі, впишіть: NIE MAM RODZINY W POLSCE.

• рубрика З III.а- Попередні періоди перебування на території Республіки Польща. Впишіть
тут дати-від і до коли були раніше в Польщі і на якій підставі (віза, безвізовий режим, карта
проживання). Впишіть всі попередні перебування в Польщі.

• рубрика IV- Поїздки та перебування за кордоном іноземця, поза територією Польщі за 
останні 5 років. Впишіть тут дати - від і до - все перебування поза територією Польщі, за 
останні 5 років. Якщо Ви були тільки в своїй країні, то теж необхідно вписати, тому - що 
Ваш край знаходиться поза територією Польщі.

• рубрика VII- Впишіть TAK або NIE. Якщо вписуєш TAK, необхідно написати подробиці 
справи.

• В частині Е формуляра розбірливий подпіс - вписати своє ім'я і прізвище- так як написано
в паспорті, латинськими літерами. Ми повинні знати, що це Ви підписали свою заявку.

• Ви подаєте заявку для своєї дитини? І дитина ще не має 18 років, тоді Ви повинні 
підписати заявку. Заявку не може підписувати ні дитина, ні довірена особа. Якщо Ваша 
дитина має 13 років, то в рамці залишає зразок свого підпису, але не може підписати свою
заявку.

Якщо Ви правильно заповнили свою заявку, у нас є ще кілька порад:



• Хочете, щоб ми висилали листи на адресу іншу, ніж адреса проживання? Подайте нам 
іншу адресу - для висилки кореспонденції.

• Ви подаєте заявку в канцелярію Управління або висилаєте поштою? Хочете свої 
фотографії вислати поштою або залишити в канцелярії? Обов'язково напишіть на 
зворотному боці фото свої ім'я та прізвище. Завдяки цьому, Ваші фото потраплять до 
Вашої заявке- навіть в тому випадку, якщо випадуть з конверта або відкріпляться від 
заявки.

• являешся довіреною особою в процедурі, яку ми ведемо? Упевнись, що уповноважений 
виступати перед Воєводою Куявсько-Поморською.

• Ви подаєте заявку на тимчасове проживання і роботу? Разом із заявкою подайте 
додаток номер 1. Пам'ятайте, що заповнює його роботодавець / організація, яка доручає 
роботу.

Являешся роботодавцем / організовуєш, доручаєш роботу іноземцю? Заповнюєте додаток
номер 1?

• обов'язково заповніть заяву на сторінці 4. Якщо Ви є фізичною особою або фізичною 
особою, що здійснює індивідуальну підприємницьку діяльність, заповніть пункти 1-6. 
Якщо Ви представляєте юридичну особу, заповніть пункт 7.

• підпишіть разборливо - ім'ям і прізвищем - додаток номер 1. Ми повинні бути впевнені, 
що його підписала особа, яка  має на це право. Якщо Ви підписуєте додаток номер 1, тому 
що дієте від імені організації, додайте доручення.

• Ви надсилаєте додаток номен 1 поштою або подаєте в канцелярію Управління? На 
першій сторінці напишіть ім'я та прізвище іноземця, до якого належить додаток. Якщо 
знаєте номер справи, який ми присвоїли, напишіть поруч з ім'ям і прізвищем.


