
 

 

Konsul Polski w Seattle 

21 i 22 marca 2011 

Dom Polski, godz. 9:00 - 19:00 
 
Konsulat Generalny z Los Angeles podaje, że wizyta konsularna w Seattle w celu załatwienia 
spraw paszportowych oraz innych spraw, które wymagają od obywateli polskich osobistego 
stawienia się przed polskim konsulem, odbędzie sie 21 i 22 marca br. (poniedziałek i wtorek).  
 
Obecne przepisy paszportowe nie pozwalają na staranie się o paszport drogą korespondencyjną 
i wymagają osobistej rozmowy z konsulem. Formularze paszportowe nie są dostępne w 
internecie. W Seattle nie ma teraz nowych formularzy ale będą dostępne przed rozmową.  
 
Organizacja wizyty 
W celu usprawnienia organizacji rozmów z konsulem, wymagane jest zarezerwowanie terminu 
rozmowy. Osoby niezapisane na listę nie będą przyjmowane (nie maja właściwie szans bez 
kolejki), ze względu na dużą liczbę chętnych i pracochłonne pobieranie odcisków palców. 
 
Tak jak poprzednio, organizacją i koordynacją wizyty konsula w Seattle zajmuje sie Pan Marian 
Strutyński. Pan Strutyński przyjmuje rezerwacje terminów rozmowy z konsulem. 
 
Rezerwacja terminów 
Wpisywanie się na listę jest możliwe w następującym miejscu i czasie: 
 

 w Domu Polskim w Seattle 
W każdy piątek przed przyjazdem w godz. 19:30 - 22:00 
 Adres: 1714 18th Ave, Seattle, WA 98122 

 w Polskim Kościele w Seattle 
W każdą niedzielę pomiędzy mszami od 11:00  do 12:00 

  Adres: St Margaret's Church, 3221 14th Ave W, Seattle, WA 98119 
 

 Przez kontakt do Pana Strutyńskiego: mstrutynski@msn.com albo 425-746-3037. 

  
Przygotowanie do rozmowy 
Każda osoba ma tylko 15 min czasu. Aplikacje muszą być wypełnione i wszystkie załączniki 
skompletowane przed rozmową. Nie wiadomo, czy formularze zostaną przysłane przed 
przyjazdem konsula. Prosimy przyjść pół godziny przed czasem żeby wypełnić formularze. 
 
Wymagania dotyczące składania wniosków paszportowych są podane na następującej stronie 
Konsulatu w LA: http://www.losangeleskg.polemb.net/?document=24. Prosimy zwrócić uwagę na 
konieczność posiadania numeru PESEL. Zdjęcia muszą być wykonane i skadrowane zgodnie ze 
wzorami zamieszczonymi na podanej stronie. 
 
Lokalny fotograf, który wykonuje zdjęcia zgodnie z polskimi wymaganiami paszportowymi: 

Perfect Copy & Print 
111 Broadway Ave E, Seattle, WA   
tel: 206-325-4733 
 

 
Aktualizacja powyższych informacji: www.PolishNewsSeattle.org     
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