
Załącznik nr 23 do Regulaminu świadczeń dla studentów ANS w Koninie – oświadczenie 

obywatela Ukrainy (do wniosku o zapomogę) 

 

 

 ...................................................   .......................................................  
(nazwisko i imię)                    (miejscowość, data) 

 

 ...................................................  
(adres zamieszkania) 

 

 ...................................................  
(kod pocztowy) 

 

 ...................................................  
(rodzaj, seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy) 

 

 

Oświadczenie1 

 

Oświadczam, że: 

- jestem obywatelem/ką Ukrainy2 i w dniu …………………… r. przybyłem/am legalnie  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami 

wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, i deklaruję zamiar pozostania  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej3, 

- nie jestem obywatelem Ukrainy  

posiadającym: zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego 

Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, 

zgodę na pobyt tolerowany, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,  

który: złożył w Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej 

lub w imieniu którego taki wniosek został złożony, zadeklarował zamiar złożenia wniosku  

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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1264) lub którego takie 

deklaracje zamiaru dotyczą. 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

 

................................................. 
(podpis składającego oświadczenie) 

                                                 
1 Dotyczy obywatela Ukrainy, który przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 

24 lutego 2022 r. (art. 41 ust. 12 w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) 
2 Obywatelem Ukrainy jest także nieposiadający obywatelstwa ukraińskiego małżonek obywatela Ukrainy, o ile 

przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi 

prowadzonymi na terytorium tego państwa i nie jest obywatelem polskim 
3 Wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go 

statusu obywatela Ukrainy, którego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny (art. 11 ust. 2) 


