
Szkoła Podstawowa nr 312 

im. Ewy Szelburg-Zarembiny 

ul. Umińskiego 12 

03-984 Warszawa 

OŚWIADCZENIE O STATUSIE POBYTU DZIECKA  

NIEBĘDĄCEGO OBYWATELEM POLSKIM 

 

Świadoma(-y) odpowiedzialności karnej z art. 233 KK, na podstawie art. 11 ustawy z dnia  

o systemie informacji oświatowej (Dz.U.2019.0.1942 t.j.) oświadczam, że 

 

…………………………………………. ur. ..... ...... ……. 
imię i nazwisko               (dzień.miesiąc.rok) 

 

a) posiada obywatelstwo ……………………….. i kraj pochodzenia …………………….., 

b) legitymuje się dokumentem: 
 

 Rodzaj dokumentu Seria i numer Data 

wystawienia 

Data  

ważności 

 paszportem    

 dowodem osobistym    

 innym (podać nazwę) 

………………………. 

   

 

c) przebywa w Polsce jako: 
 

 Status pobytu 

 obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego 

Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo członek rodziny takiej osoby posiadający 

prawo pobytu lub prawo stałego pobytu; 

 osoba pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji; 

 osoba, której udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 osoba posiadająca ważną Kartę Polaka; 

 osoba, której nadano status uchodźcy, albo członek rodziny takiej osoby; 

 osoba posiadająca zgodę na pobyt tolerowany; 

 osoba, której udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, albo członek rodziny takiej 

osoby; 

 osoba, której udzielono ochrony uzupełniającej, albo członek rodziny takiej osoby; 

 osoba korzystająca z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 osoba, której na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego Unii Europejskiej; 

 osoba, której na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w 

związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1, art. 176 lub art. 186 ust. 1 pkt 
3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650, z późn. zm.); 

 członek rodziny osoby ubiegającej się o udzielenie ochrony międzynarodowej; 

 osoba, która posiada kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, wizę Schengen lub wizę 

krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 osoba, której uprawnienie do nauki wynika z umowy międzynarodowej; 

 inny. 

 

Warszawa, …………………………………                     ………………………..………….…………..…….. 

                                                  data                                                                          czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego 


