
 
 
 

INFORMACJA W SPRAWIE DYŻURU KONSULARNEGO 

W PORTLAND, OREGON 

 

Konsulat Generalny RP w Los Angeles uprzejmie informuje, że w dniu: 

 

 10 września 2013 r. (wtorek), w godzinach 9.00-17.00 

 

pod adresem: 
 

3832 N Interstate Avenue 

Portland, OR 97227 

 

(siedziba Domu Polskiego) 

 

odbędzie się dyżur konsularny związany z przyjęciem wniosków o wydanie polskiego 

paszportu od obywateli polskich. 

 

W celu zapisania się na złożenie wniosku paszportowego prosimy o kontakt: 

Pani Monica Sobolewski 

 tel.: (360) 771 5308 

 e-mail: Monica.sobolewski@gmail.com   

Pan Roman Sobolewski 

 tel.: (360) 281 9023 

 e-mail: Sobolr@hotmail.com   

 

Na dyżurze konsularnym przyjmowane są wyłącznie wnioski paszportowe, pozostałe 

wnioski prawne i obywatelskie można złożyć w Konsulacie drogą pocztową. 

 

Opłaty przyjmowane będą wyłącznie w formie:  

MONEY ORDER lub CASHIER’S CHECK 

 wystawionym dla „CONSULATE GENERAL OF POLAND”. 

 
Prosimy o zapoznanie się z informacją paszportową umieszczoną na naszej stronie internetowej: 

http://www.losangeles.msz.gov.pl/pl/  
 

Adres: 
12400 Wilshire Blvd, Suite 555 (V piętro) 

Los Angeles, CA 90025 
USA 

 
Tel.: +001-310-442-8500 
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OPŁATY KONSULARNE  

 

(opłaty konsularne przyjmowane podczas dyżuru konsularnego mogą być wniesione 

tylko w postaci „money order” lub „cashier’s check”, wystawionym dla 

„Consulate General of Poland”) 

 

 Opłata za polski paszport dla osób powyżej 13. roku życia: $144 plus koszt przesłania 

paszportu na adres domowy $16 (via FedEx), łącznie $160 

 Opłata za polski paszport dla emerytów, rencistów (po okazaniu ważnej legitymacji 

ubezpieczeniowej lub odcinka pobierania świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych): $72 plus koszt przesłania paszportu na adres domowy $16 (via FedEx), 

łącznie $88 

 Opłata za polski paszport dla osób powyżej 70 roku życia: $0 (wymagany jest tylko 

koszt przesłania paszportu na adres domowy via FedEx), łącznie $16  

 Opłata za polski paszport dla studentów (po okazaniu ważnej legitymacji 

uczniowskiej/studenckiej zawierającej rok szkolny): $72 plus koszt przesłania 

paszportu na adres domowy $16 (via FedEx), łącznie $88 

 Opłata za polski paszport dla dzieci do 13 roku życia: $46 plus koszt przesłania 

paszportu na adres domowy $16 (via FedEx), łącznie $62 

 

UWAGA! 

W przypadku rodzin składających wnioski paszportowe w tym samym czasie, a 

zamieszkujących pod tym samym adresem, opłata kurierska FedEx za przesłanie 

paszportów może być wniesiona jednorazowo w wysokości: 

 gdy składanych jest do 5 aplikacji na ten sam adres: $16 

 gdy składanych jest powyżej 5 aplikacji na ten sam adres: $20 

 

FedEx nie doręcza przesyłek na P.O. Box! 
 
Prosimy o zapoznanie się z informacją paszportową umieszczoną na naszej stronie internetowej: 

www.losangeles.msz.gov.pl/pl   
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