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Wytyczne

Potrzebne są następujące informacje dotyczące 
wnioskodawcy oraz osób na utrzymaniu 
wnioskodawcy:

Numer ubezpieczenia społecznego
Numer identyfikacji podatkowej (dotyczy tylko 
wnioskodawcy)
Numer paszportu / dowodu osobistego

Dane osobowe

Osoby mające PODWÓJNE OBYWATELSTWO (z 
których jedno to obywatelstwo brytyjskie lub irlandzkie), 
np. POLSKIE oraz BRYTYJSKIE, nie muszą wypełniać 
tego formularza.

Imię*  
Nazwisko*  
Nazwisko rodowe / po współmałżonku (tzn. nazwisko 
sprzed zawarcia związku małżeńskiego) 
Narodowość* UE EOG Inna
Narodowość
Kraj urodzenia  
Miejsce urodzenia  
Data urodzenia*  
Trzeba będzie podać numer paszportu lub dowodu 
osobistego.
Numer paszportu* 
Data ważności  
Numer dowodu osobistego* 
Data ważności  
Numer telefonu*  
Adres e-mail*  
1. wiersz adresu*  
2. wiersz adresu  
3. wiersz adresu  
4. wiersz adresu  
Kod pocztowy*  

Numer ubezpieczenia społecznego*  
Numer identyfikacji podatkowej  

W którym miesiącu i roku przybyli Państwo do 
Baliwatu Jersey?  

Miesiąc  Rok

W jakich godzinach chcieliby Państwo przyjść na 
spotkanie?* 
  
Rano – między 9:00 a 11:00    
Okolice południa – między 11:00 a 15:00    
Późne popołudnie – między 15:00 a 17:00

Czy mają Państwo partnera? (Partner oznacza 
współmałżonka lub partnera cywilnego)* 
 
Tak     Nie

Dane partnera

Imię
Nazwisko
Nazwisko rodowe / po współmałżonku

Data urodzenia

Dane osoby na utrzymaniu

Jeśli Państwo lub partner macie jakieś dzieci, które 
są Brytyjczykami LUB Irlandczykami, nie trzeba ich 
uwzględniać w tym wniosku. Jeśli jakieś osoby na 
utrzymaniu mają ponad 16 lat, muszą one wypełnić 
własny formularz wniosku.
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W przypadku osób na utrzymaniu, które mają 
PODWÓJNE OBYWATELSTWO (z których jedno to 
obywatelstwo brytyjskie lub irlandzkie), np. POLSKIE 
oraz BRYTYJSKIE, NIE MUSZĄ Państwo wypełniać 
tego formularza.

Czy Państwo i / lub partner macie dzieci poniżej 
16 lat?*
 
Tak Nie

Czy partner przesłał dane osoby na utrzymaniu w 
swoim własnym wniosku?*  

Tak Nie

Dodaj osobę na utrzymaniu
 
Nie trzeba dodawać osób na utrzymaniu, które mają 
obywatelstwo brytyjskie lub irlandzkie.

Imię*  
Nazwisko*  
Narodowość osoby na utrzymaniu 
UE EOG Inna
Narodowość
Data urodzenia*  
Numer ubezpieczenia społecznego *  
Numer paszportu* 
Numer dowodu osobistego*

Deklaracja

Tę część trzeba wypełnić. Jeśli nie zostanie ona 
wypełniona, wniosek będzie nieważny.

Sprawdzimy status karalności wszystkich 
wnioskodawców i osób na ich utrzymaniu.

Czy Państwo lub osoby na Państwa utrzymaniu 
wnioskujące wraz z Państwem mają jakiekolwiek 
wyroki skazujące za przestępstwo kryminalne w 
Wielkiej Brytanii lub w Baliwacie Jersey?*  
 
Tak Nie

Czy Państwo lub osoby na Państwa utrzymaniu 
wnioskujące wraz z Państwem mają jakiekolwiek 
wyroki skazujące za przestępstwo kryminalne w 
jakimkolwiek innym kraju? *  
 
Tak Nie

Czy Państwo lub osoby na Państwa utrzymaniu 
wnioskujące wraz z Państwem są w trakcie lub 
oczekują na proces za przestępstwo poza Baliwatem 
Jersey?*  
 
Tak Nie

Czy Państwo lub osoby na Państwa utrzymaniu 
wnioskujące wraz z Państwem mają jakiekolwiek 
wyroki skazujące za przestępstwo kryminalne poza 
Wielką Brytanią, które było związane z użyciem 
przemocy, narkotykami albo karą pozbawienia 
wolności na okres co najmniej 12 miesięcy?*

Czy Państwo lub osoby na Państwa utrzymaniu 
wnioskujące wraz z Państwem kiedykolwiek wspierali, 
zachęcali lub byli zaangażowani w działalność 
terrorystyczną, przestępstwa wojenne, przestępstwa 
przeciwko ludzkości lub ludobójstwo albo organizacje 
ekstremistyczne?*
  
 Tak Nie

DEKLARUJĘ, że wszystkie podane informacje są 
prawdziwe oraz dokładne i mam świadomość, że 
złożenie nieuczciwych wniosków będzie skutkować 
karami przewidzianymi prawem
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