We would like to remind you that as a party to the admission procedure, you are required to indicate
your place of residence or habitual residence in Poland, another Member State of the European Union,
the Swiss Confederation or a member state of the European Free Trade Association (EFTA) - a party
to the agreement on European Economic Area, and in their absence - a representative for deliveries
residing in Poland, except in the case of appointing a representative residing in Poland or acting through
a Polish consul. In the proceedings, you or your attorney are obliged to notify the universities of any
change in your address. In the future, letters intended for you, which cannot be delivered by electronic
means of communication, will be delivered to the address indicated following the preceding sentences.
In the event of neglecting the obligations referred to in the preceding sentences, the letters that cannot
be served by electronic means of communication will be left in the case files or delivered to the current
address with the effect of delivery.
Statement (Postal address for service)
1. I declare that I am domiciled or a regular resident in Poland, another member state of the European
Union, the Swiss Confederation or a member state of the European Free Trade Association (EFTA)
- party to the European Economic Area Agreement:
Postal address

2. I declare that I have appointed a representative residing in Poland** to conduct matters related to
admission to studies and study (not to be completed when Point 1 is filled in):
Forename and surname

Postal address

3. I declare that I appoint** as the representative for service in Poland (not to be filled in if Point 1 or 2
is filled in):
Forename and surname

Postal address

Date and signature
** Any natural person with legal capacity may act as a representative, including a representative for the
service of a document.

Przypominamy, że jako strona postępowania w sprawie przyjęcia na studia jest Pan/Pani zobowiązany/a
wskazać miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w Polsce, innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a w razie ich braku
– pełnomocnika do doręczeń zamieszkałego w Polsce, z wyjątkiem sytuacji ustanowienia pełnomocnika
do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Polsce lub działania za pośrednictwem konsula polskiego.
W toku postępowania jest Pan/Pani lub Pana/Pani pełnomocnik zobowiązany/a zawiadomić uczelnie
o każdej zmianie swojego adresu. W przyszłości przeznaczone dla Pana/Pani pisma niepodlegające
doręczeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej będą doręczane na adres wskazany zgodnie
ze zdaniami poprzedzającymi. W razie zaniedbania obowiązków, o których mowa w zdaniach
poprzedzających, pisma niepodlegające doręczeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej
będą pozostawiane w aktach sprawy lub doręczane pod dotychczasowym adresem ze skutkiem
doręczenia.
Oświadczenie (Adres do doręczeń)
1. Oświadczam, że mam miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w Polsce, innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym:
adres

2. Oświadczam, że do prowadzenia spraw związanych z przyjęciem na studia i odbywaniem studiów
ustanowiłem/am pełnomocnika zamieszkałego w Polsce** (nie wypełnia się w przypadku
wypełnienia pozycji 1):
imię i nazwisko

adres

3. Oświadczam, że jako pełnomocnika do doręczeń na terytorium Polski wskazuję** (nie wypełnia się
w przypadku wypełnienia pozycji 1 lub 2):
imię i nazwisko

adres

data i podpis
** Pełnomocnikiem, w tym pełnomocnikiem do doręczeń, może być każda osoba fizyczna posiadająca
zdolność do czynności prawnych.

