
 

  

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  / ЗАЯВА  

o miejscu pobytu stałego / про місце постійного перебування 

o miejscu pobytu / про місце перебування  
(oświadczenie powinno być sporządzone w języku polskim / декларація повинна бути складена польською мовою) 

 Oświadczam, że przebywam na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej legalnie w związku z działaniami 

wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy z zamiarem przebywania pod adresem, będącym miejscem: / 

Заявляю, що я перебуваю на території Польщі легально у зв’язку з військовими діями, які ведуться на 

території України,. З наміром залишитися за адресою, яка є місцем мого постійного перебування: 

 

(zaznacz znak „X” we właściwej kratce / виберіть „X” у відповідному полі): 

 miejscem mojego pobytu stałego місцем мого постійного перебування 

 

 miejscem mojego pobytu місцем мого перебування 

 

 miejscem pobytu stałego dziecka місцем постійного перебування дитини 

 

 miejscem pobytu dziecka місцем перебування дитини 

 

 miejscem pobytu stałego osoby, w imieniu której 

składam wniosek 

місцем постійного перебування особи, від імені 

якої я подаю заяву 

 

 miejscem pobytu osoby, w imieniu której składam 

wniosek 

місцем перебування особи, від імені якої 

я подаю заяву 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 

(adres miejsca pobytu) / (адреса місця перебування) 

 
Zostałem/am pouczony / був обізнаний щодо змісту: 

 Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności powinien być sporządzony w języku polskim. /Заява 

про видання висновку про інвалідність повинна бути складена польською мовою. 

 Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności powinien być sporządzony w języku polskim. / 

Заява про видання висновку про ступінь інвалідності повинна бути складена польською мовою. 

 Wszelka dokumentacja załączona do wniosku w języku ukraińskim, w tym dokumentacja medyczna powinna 

być przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego. / Усі документи, що додаються до заяви 

українською мовою, в тому числі медична документація, повинні бути перекладені на польську мову 

присяжним перекладачем.  

 Wniosek należy uzupełnić w języku polskim. / Заяву слід заповнювати польською мовою. 

 W przypadku, gdy złożona dokumentacja nie będzie w języku polskim nie będzie mogła zostać wzięta pod 

uwagę przy wydawaniu orzeczenia. / Якщо подана документація не польською мовою, вона не може бути 

врахована при винесенні рішення. 

 

 

Podpis: / підпис: .................................................................................. 

                            

* Niepotrzebne skreślić. / Непотрібне викреслити. 

 

............................................................................... 
(imię i nazwisko wnioskodawcy)  / (ім’я та прізвище заявника) 

 

 

............................................................................... 
(imię i nazwisko osoby, której dotyczy wniosek o wydanie 

orzeczenia) / (ім’я та прізвище особи, якої стосується заява про 

видання рішення) 

 

.............................................................................. 
(nr PESEL osoby, której dotyczy wniosek o wydanie orzeczenia 

lub informacja o obywatelstwie w przypadku cudzoziemca 

nieposiadającego numeru PESEL) / (№ PESEL особи, якої 

стосується заява про видання рішення або інформація про 

громадянство у випадку, якщо іноземець не має номеру PESEL) 

................................................... 
(miejscowość, data ) / (місцевість, дата) 

 


