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Załącznik nr 9 
 

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O ZAREJESTROWANIU POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ 
 

 

 

AWERS 
 

1. Tło giloszowe; 
2. Dwuliterowy kod Rzeczypospolitej Polskiej wydrukowany 

w sposób kontrastujący na tle niebieskiego prostokąta i otoczony 
12 żółtymi gwiazdami; 

3. Nadrukowany farbą optycznie zmienną symbol biometrii;  
4. Czarne napisy wykonane czcionką o różnej wielkości; w języku 

polskim: antykwa (czcionka prosta), w tłumaczeniu angielskim: 
kursywa (czcionka pochylona)*: 
a) ZAŚWIADCZENIE O ZAREJESTROWANIU POBYTU 

OBYWATELA UE/CERTIFICATE OF REGISTRATION OF 
THE EU CITIZEN’S STAY, 

b) NR DOKUMENTU, 
c) NAZWISKO (NAZWISKA) I IMIĘ (IMIONA)/ 

SURNAME(S) AND FORENAME(S), 
d) PŁEĆ/SEX, 
e) OBYWATELSTWO/NATIONALITY, 
f) DATA URODZENIA/DATE OF BIRTH, 
g) DATA WAŻNOŚCI/DATE OF EXPIRY, 
h) UWAGI/REMARKS, 
i) PODPIS POSIADACZA/SIGNATURE OF THE HOLDER, 
j) NR CAN; 

5. Pole do umieszczenia fotografii posiadacza zaświadczenia 
o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE. 
 

* Z wyjątkiem tłumaczenia angielskiego dla tytułu dokumentu w dolnej części 
awersu, w przypadku którego zastosowano czcionkę prostą.  
 

 

REWERS 
 

1. Tło giloszowe; 
2. Czarne napisy wykonane czcionką o tej samej wielkości; w języku 

polskim: antykwa (czcionka prosta), w tłumaczeniu angielskim: 
kursywa (czcionka pochylona): 
a) DATA ZAREJESTROWANIA POBYTU/DATE OF STAY 

REGISTRATION, 
b) ORGAN WYDAJĄCY/ ISSUING AUTHORITY, 
c) MIEJSCE URODZENIA/PLACE OF BIRTH, 
d) ADRES ZAMELDOWANIA/ADDRESS OF 

REGISTRATION, 
e) NUMER EWIDENCYJNY PESEL/PERSONAL NUMBER 

(PESEL). 

 
LISTA JAWNYCH ZABEZPIECZEŃ DOKUMENTU: 

 
1. Kinegram® – transparentny element dyfrakcyjny. 
2. Grawerowanie laserowe – technika personalizacji. 
3. Grawerowanie wypukłe – numer CAN, numer i data ważności dokumentu. 
4. Mikrotekst negatywowy – wkomponowany w tło o zmiennej wielkości liter. 
5. Mikrotekst pozytywowy – o zmiennej wysokości liter, wkomponowany w tło. 
6. Tłoczenie powierzchni karty – wyczuwalne na powierzchni karty wypukłe i wklęsłe elementy, zawierają mikroteksty, karta zawiera 

tłoczenia błyszczące i matowe. 
7. MLI – element optycznie zmienny, pod odpowiednim kątem prezentuje personalizowane laserowo zdjęcie i rok wydania dokumentu. 
8. OVI® – element nadrukowany farbą optycznie zmienną, przedstawia logotyp ICAO (dokument elektroniczny z chipem), pod kątem 

widoczna zmiana koloru z zielonego na fioletowy, wykazuje również fluorescencję w UV. 
9. Tła giloszowe – linie tworzące tło dokumentu wydrukowane w technice irysowej. 
10. Element aktywny w UV – druk irysowy niewidoczny w świetle dziennym, a widoczny w UV. 
11. Druk reliefowy – wkomponowany w tło. 
 
Dokument ma formę karty formatu ID1 o wymiarach 53,98 × 85,60 mm wykonanej z poliwęglanu. 
 
Tekst NR DOKUMENTU oraz NR CAN nie jest tekstem stałym naniesionym trwale na blankiecie, a jedynie określa pole, w którym w trakcie 
personalizacji będzie nanoszony indywidualny dla danego dokumentu numer tego dokumentu oraz numer CAN. 
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