Uwaga: ta sekcja dotyczy tylko obywateli krajów nie należących do EOG wnioskujących
o kartę stałej rezydentury. Proszę nie wypełniać jeśli jesteś obywatelem EOG
aplikującym o dokument potwierdzający rezydenturę: wówczas proszę przejść prosto do
sekcji 1.
Jeśli wnioskujący, lub jakakolwiek osoba na podaniu jest obywatelem kraju z poza EOG i stara
sie o kartę stałej rezydentury, należy wypełnić tę sekcję w pełni. Jeśli nie zostanie to
zrobione, podanie zostanie zwrócone bez rozpatrzenia.

Wprowadzenie
Zgodnie z rozporządzeniem (Prawa Imigracji 2006 (z poprawkami, Udostępnienie Fizycznych
Danych), obywatel kraju nienależącego do EOG, starajacy się o kartę stałej rezydentury na
podstawie Immigration (European Economic Area) Regulations 2006 (z późniejszymi
zmianami) (‘the EEA Regulations’) musi podać swoje dane biometryczne (odciski palcow i
zdjęcie cyfrowe) zanim jego podanie może zostać rozpatrzone. Należy wypełnić tę sekcję w
pełni i upewnić sie, że podaliśmy wszystkie potrzebne informacje zanim udamy się na
spotkanie biometryczne.
Kiedy otrzymamy twoje podanie, wyślemy ci list z instrukcją jak umówić się na spotkanie
biometryczne w wyznaczonej placówce pocztowej. Za taką usługę należy uiścić dodatkową
opłatę na poczcie. Opłatę należy uiścić gotówką lub kartą w dniu spotkania biometrycznego.

Prosimy nie wysyłać opłaty za spotkanie biometryczne wraz z podaniem.
Twoje podanie może być odrzucone jesli nie umówisz sie na spotkanie biometryczne. Więcej
informacji na temat danych biometrycznych na stronie: www.gov.uk/biometric-residence-permits

Definicje
W tej sekcji, ‘karta rezydenta’ (w formacie biometrycznym)’ oznacza kartę rezydenta, stałą
kartę rezydenta lub jakąkolwiek inną kartę rezydenta wydaną na podstawie EEA Regulations
po pobraniu danych biometrycznych. Karta ta jest wydawana jako indywidualna karta, a nie
jako winieta lub znaczek w paszporcie lub innym dokumencie.
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Jeśli na dzień dzisiejszy posiadasz, lub kiedykolwiek posiadałeś:
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•
Kartę rezydenta (format biometryczny) potwierdzajacą twoje prawo do rezydentury na
podstawie EEA Regulations,
lub
•
Biometryczne pozwolenie na rezydenturę potwierdzajace, że masz prawo do
przebywania w WB na podstawie Immigration Rules lub Immigration Act 1971,

w

Musisz załączyć ten dokument do swojego podania (jeśli jeszcze nie zwróciłeś go do nas)
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1. Tytuł– proszę zanaczyć
(Proszę opisać)
Pan

Pani

Panna

Ms

Master

Inny

Pełne imie i nazwisko:

Narodowość:

Data urodzenia:

D D

M M

R R R R

Miejsce urodzenia:

Kraj urodzenia:

Adres w WB:

Kod pocztowy:

Dane osobowe członków rodziny spoza EOG, którzy są
uwzględnieni w tym podaniu
2. Jeśli wnioskujący uwzględnia w podaniu członków rodziny spoza krajów EOG , proszę potwierdzić
ich dane w tabeli poniżej.. Jeśli uwzględniono więcej niż 2 członkow rodziny należy zrobić kopię tej
strony i dołączyć do podania.
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Ilość członków rodziny:
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Tytuł (Pan, Pani,
Panna, Inny). Jeśli inny
proszę opisać
Pełne imię i
nazwisko jak podano
w paszporcie
Narodowość jak
występuje w
paszporcie
Data urodzenia

Członek rodziny 2

D D M M R R R R

D D M M R R R R

Miejsce urodzenia
Kraj urodzenia
Adres (jeśli inny niż ten
podany w pytaniu 1)

Obecna lub poprzednia karta pobytu (format biometryczny) lub
biometryczne pozwolenie na pobyt
3. Czy ty lub jakakolwiek osoba uwzględniona na tym podaniu, miała wydana kartę pobytu (format
biometryczny) lub biometryczne pozwolenie pobytu (BRP) w związku z poprzednim wnioskiem
dotyczącym regualcji EOG lub o pobyt staly?
Tak

idź do pytania 4

Nie

idź do pytania 10

4. Jeśli odpowiedziałeś tak na pytanie 3, proszę podać dane tego domumentu.

w

.re

zy

de

nt

-u

k.

Dokument należy dołączyć do wniosku, chyba że nie można go dostarczyć z powodu
jednego przypadków wymienionych poniżej
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Uwaga: jeśli wydano ci dokument w formie winiety lub znaczka w paszporcie lub
innym dokumencie odpowiedz NIE na powyższe pytanie
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Członek rodziny 1

Członek rodziny 2

Tak / Nie

Tak/ Nie

Narodowość
na karcie lub
BRP
Data wydania
(DMMRRRR)
Data ważności
(DDMMRRRR)

Miejsce
wydania
Karta
lub BRP
załączona?

Tak / Nie

5. jeśli karta pobytu (format biometryczny) lub BRP o którym mowa w tabeli powyżej nie jest
załączona, proszę podać gdzie się znajduje:

Zwrócona do Home Office – przejdź do 6
Skradziona – przejdź do7
Zgubiona – przejdź do 8
Inne – przejdź do 9
6. Jeśli karta pobytu (format biometryczny) lub BRP opisana powyżej została zwrócona do Home
office proszę podać szczegóły.

M M

R R R R
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Powód zwrotu:

w
w

www.eCORRECTOR.com - profesjonalne tłumaczenia dokumantacji

Numer
karty
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Numer raportu policyjnego:

Numer referencyjny przestępstwa:

Posterunek policji:

Data zgłoszenia na policję
D D

M M

R R R R

Data zgłoszenia do Home Office:
D D
M M
R R R R
8. I8. Jeśli karta pobytu (format biometryczny) lub BRP opisana w tabeli powyżej została zgubiona,
proszę podać szczegóły

Data zgubienia:

D D

M M

R R R R

Gdzie została zgubiona:

Data zgłoszenia do Home Office Card Management Service:
D D
M M
R R R R
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9. Jeśli karta pobytu (format biometryczny) lub BRP nie jest dołączona z innego powodu niż
wymienione powyżej, należy wyjaśnić dlaczego nie ma możliwości jej dostarczenia:
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7. Jeśli karta (format biometryczny) lub BRP opisana powyżej została skradziona, proszę podać
szczegóły.
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