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Pieczęć organu potwierdzająca datę wpływu oświadczenia 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
Wypełnij w języku polskim drukowanymi literami 

 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań – art. 233 § 1KK oświadczam: 

 

 
• Dane osobowe cudzoziemca: 

 
1. Nazwisko:  ………………………………………………………………………………….………………………………….……….……………………………... 

 
2. Imię:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..…........... 

 
3. Obywatelstwo:  …………………………………………………………………………………………………………….………………….…………………….. 

 
4. Nr sprawy:   .................................................................................……………………………………………………………………………. 

 
5. Adres zamieszkania: (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto)……………………………………………………………………………………….. 

 

• Pytania do wniosku w związku ze wskazanym celem pobytu nauki w szkole policealnej:  
 

1. Czy uczy się Pan/i w bieżącym roku szkolnym?       TAK   NIE 

2. Jeśli tak: na którym semestrze, jaki kierunek? ……………………………………………………………………………………………………………. 

3. Na kiedy został wyznaczony termin zakończenia nauki? ………………………………………………………………………………………………. 

4. Czy ukończył/a już Pan/i jakiś kierunek nauki w szkole policealnej?    TAK   NIE   

5. Jeśli tak jaki i w jakiej szkole: ………………………………….................................................................................................... 

6. Czy podjęła Pan/i pracę związaną z ukończonym już kierunkiem nauki w szkole policealnej? TAK   NIE 

7. Jakie jest Pana/i wykształcenie uzyskane w kraju pochodzenia i/lub w Polsce dotychczas (proszę wskazać kierunek oraz 

poziom wykształcenia)? ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Czy wykonuje Pan/i obecnie pracę w Polsce?      TAK   NIE 

9. Jeśli tak: 

a.  na jaki okres jest zawarta umowa ………………………………………………………………………………………………………………. 

b. na jakiej podstawie (jaka umowa) ……………………………………………………………………………………………………………….. 

c. gdzie (nazwa pracodawcy) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

d. w jakim wymiarze czasu pracy (ilość godzin pracy w miesiącu) ? ……………………………………………………………………. 

10. Czy wykonywał/a Pan/i wcześniej pracę w Polsce?       TAK   NIE 

11. Jeśli tak:  
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a. w jakim okresie była wykonywana ……………………………………………………………………………………………………………….. 

b. w jakim wymiarze czasu pracy …………………………………………………………………………………………………………………….. 

c. u jakiego pracodawcy …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

12. Czy prowadzi Pan/i działalność gospodarczą w Polsce?      TAK   NIE 

13. Jeśli tak:   w jakiej formie działalność jest przez Pana/ią prowadzona, od kiedy, jaką  funkcję Pan/i sprawuje, jaką liczbę 

udziałów Pan/i posiada oraz jaki jest numer/y KRS/regon prowadzonej przez Pana/ią działalności? 

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

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

14. Proszę wskazać liczbę godzin tygodniowo jaką przeznacza Pan/i na prowadzenie działalności gospodarczej: ……………………. 

15. Jaki jest Pana/i obecnie główny cel pobytu w Polsce? …………………………………………………………………………………………………. 

16. Czy planuje Pan/i podjąć zatrudnienie po uzyskaniu przedmiotowego zezwolenia na pobyt? TAK  NIE 

17. Skąd pochodzą Pana/i środki na utrzymanie w Polsce? ……………………………………………………………………………………………….. 

18. Z kim Pan/i mieszka aktualnie w Polsce: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

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

                      Podpis Cudzoziemca/ki 
 


