
 

Białystok dnia …………..…………….……… 

 

OŚWIADCZENIE / ЗАЯВА 

Ja niżej podpisany/a /Я нижчепідписаний  

……………………………………………………………………………………………….…………………. 

   (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie/ ім'я та прізвище особи, яка подає декларацію) 

PESEL ………………………………………………………..  

1) Oświadczam, że posiadam / nie posiadam*: / Я підтверджую, що маю / У мене немає *: 

a) zezwolenia na pobyt stały,/ посвідки на постійне проживання, 

b) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,/ дозвіл на проживання 

для довгострокового резидента Європейського Союзу, 

c) zezwolenia na pobyt czasowy,/ дозволи на тимчасове проживання, 

d) statusu uchodźcy,/ статус біженця 

e) ochrony uzupełniającej,/ додатковий захист, 

f) zgody na pobyt tolerowany./ згода на толерантне перебування. 

2) Ponadto oświadczam, że:/ Крім того, я заявляю, що: 

a) złożyłem/łam / nie złożyłem/łam* wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej  

w Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu własnym lub członków rodziny./ 

 Я подав / не подав * заяву про міжнародний захист у Республіці Польща від свого імені 

або від імені членів сім’ї. 

b) zadeklarowałem/łam / nie zadeklarowałem/łam*  zamiaru  złożenia wniosków  o  udzielenie 

ochrony  międzynarodowej w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 28 ust. 1 lub art. 61 

ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1108 i 1918 oraz z 2022 r. poz. 583) w imieniu 

własnym lub członków rodziny./  

я маю / не заявляв * про намір подавати заяви про міжнародний захист у Республіці 

Польща відповідно до ст. 28 сек. 1 або ст. 61 сек. 1 Закону від 13 червня 2003 р. про 

надання захисту іноземцям на території Республіки Польща (Вісник законів 2021 р., ст. 

1108 і 1918 і 2022 р., ст. 583) від свого імені або від імені членів сім’ї. 

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia./ 

Я заявляю, що мені відомо про кримінальну відповідальність за подання неправдивої декларації. 

 

.……………………………………………………….. 

                                                                                        (podpis czytelny osoby składającej oświadczenie/ 

                                                                                        розбірливий підпис особи, яка подає декларацію) 

 

 

*niepotrzebne skreślić/ видалити в разі необхідності 


