
ЗАЯВА/OŚWIADCZENIE 
 

 

1. Сімейний стан / Stan cywilny 

 

  Дівчина/panna            Заміжня/zamężna        Вдова/wdowa          Розведена/rozwiedziona 

     Холостяк/kawaler           Жонатий/żonaty              Вдівець/wdowiec        Pозведений/rozwiedziony 

 

2. Ви приїхали на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв'язку з 

воєнними діями, які проходять на території цієї країни? / Czy przybył/przybyła Pan/Pani na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi 

prowadzonymi na terytorium tego państwa? 

 

   Так/tak            Ні/nie 

 

Якщо так, то, будь ласка, вкажіть дату в'їзду на територію Республіки Польща. / Jeśli tak, to proszę 

podać datę wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 

………………………………….. 
(Дата: день / місяць / рік) / (Data: dd / mm / rrrr) 

 

3. Чи перебуває мати/батько дитини/дітей на території України у зв'язку зі збройним конфліктом? / 

Czy matka/ojciec dziecka/dzieci przebywa na terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym? 

 

   Так/tak            Ні/nie 

 

4. Ви влаштувалися на роботу на території Республіки Польща? / Czy podjął/podjęła Pan/Pani 

zatrudnienie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej? 

 

   Так/tak            Ні/nie 

 

Якщо так, то, будь ласка, вкажіть назву та адресу фірми і період працевлаштування. / Jeśli tak, to 

proszę podać nazwę i adres firmy oraz okres zatrudnienia.  

 

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

 

5. Чи є дитина/діти, на яку подається сімейна допомога, є Вашою дитиною/дітьми? / Czy 

dziecko/dzieci, na które jest wnioskowany zasiłek rodzinny jest/są Pana/Pani dzieckiem/dziećmi? 

 

   Так/tak            Ні/nie 

 

6. Ви є тимчасовим опікуном дитини/дітей? / Czy jest Pan/Pani opiekunem tymczasowym dziecka/dzieci? 

 

   Так/tak            Ні/nie 

 

Якщо так, то чи є у вас постанова суду про призначення тимчасового опікуна? / Jeśli tak, to czy 

posiada Pan/Pani postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna tymczasowego? 

 

   Так/tak            Ні/nie 

 

7. Чи доглядаєте Ви за дитиною/дітьми з обмеженими можливостями? / Czy opiekuje się Pan/Pani 

dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym/niepełnosprawnymi? 

 

   Так/tak            Ні/nie 

 



Якщо так, то чи є у Вас документ, що підтверджує інвалідність/ступінь інвалідності дитини/дітей? / 

Jeśli tak, to czy posiada Pan/Pani dokument potwierdzający niepełnosprawność/stopień niepełnosprawności 

dziecka/dzieci? 

 

   Так/tak            Ні/nie 

 

Що це за документ? / Jaki to dokument? 

 

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

 

8. Чи дитина/діти навчаються? / Czy dziecko/dzieci uczą się? 

 

   Так/tak            Ні/nie 

 

Якщо так, то в якій школі? / Jeśli tak, to w jakiej szkole? 

 

    …………………………………………                      .……..……………………………………………… 
(Ім'я та прізвище дитини) / (Imię i nazwisko dziecka)                            (школа/коледж/вищий навчальний заклад)/(szkoła/szkoła wyższa) 

 

  …………………………………………                      ……..……………………………………………….. 
(Ім'я та прізвище дитини) / (Imię i nazwisko dziecka)                            (школа/коледж/вищий навчальний заклад)/( szkoła/szkoła wyższa) 

 

  …………………………………………                      ..……..……………………………………………… 
(Ім'я та прізвище дитини) /( Imię i nazwisko dziecka)                            (школа/коледж/вищий навчальний заклад)/( szkoła/szkoła wyższa) 

 

9. Чи були призначені дитині/дітям аліменти в Україні? / Czy na dziecko/dzieci zostały zasądzone                     

w Ukrainie alimenty ?  

 

   Так/tak            Ні/nie 

 

Якщо так, то в якій сумі? / Jeśli tak, to w jakiej wysokości? 

 

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

 

10. Чи отримуєте Ви в Україні фінансову допомогу, подібну до сімейної допомоги?/ Czy pobiera Pani 

na Ukrainie świadczenia o podobnym charakterze jak świadczenia rodzinne? 

 

   Так/tak            Ні/nie 

 

Якщо так, то чи Вам допомогу досі виплачують? / Jeśli tak, to czy są one nadal wypłacane? 

 

   Так/tak            Ні/nie 

 

 

Відповідно до частини 1 статті 233 Кримінального кодексу (Журнал законів 2017 року, пункт 2204, із 

наступними змінами) заявляю, що: Мені відомо про кримінальну відповідальність за подання в 

заяві неправдивих даних. / Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. 2017 r. poz. 2204 z późn. 

zm.) oświadczam, że: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

………………........                    …………………….                    ……………………………………… 
      Населений пункт                                    (Дата: день / місяць / рік)                        (Підпис особи, яка складає декларацію) 
          Miejscowość                                             (Data: dd / mm / rrrr)                                       (Podpis osoby składającej oświadczenie) 
 


