
ZSR-12 / ЗСР-12 
 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY  
POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA 

ЗАЯВА ЗАЯВНИКА, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ ТИМЧАСОВУ РЕЄСТРАЦІЮ УЧНЯ ЗА МЕЖАМИ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ 
 

1. Wypełniaj WIELKIMI LITERAMI / Заповнювати ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ. 
2. Pola "Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość" dotyczą tylko tych osób, którym nie nadano numeru PESEL. 
 Поля «Серія та номер документу, що посвідчує особу» стосуються лише тих осіб, яким не надано номер PESEL. 
 
DANE WNIOSKODAWCY / ДАНІ ЗАЯВНИКА  
01. Imię / Ім’я 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
02. Nazwisko / Прізвище 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
03. Numer PESEL / Номер PESEL 04. Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość /  
       Серія та номер документу, що посвідчує особу (1) 
 

                  
 

 (1) Wypełnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL. / Заповнювати лише у випадку, якщо не надано номер PESEL. 

 
 

DANE CZŁONKA RODZINY (DZIECKA) / ДАНІ ЧЛЕНА СІМ’Ї (ДИТИНИ)  
Imię / Ім’я 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Nazwisko / Прізвище 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Numer PESEL / Номер PESEL   Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość / Серія та номер документу, що посвідчує особу (1) 
 

                  
 

 (1) Wypełnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL. / Заповнювати лише у випадку, якщо не надано номер PESEL. 
 
  

Rok(rrrr) 
Рік (рррр)  

Rok(rrrr) 
Рік (рррр)  

 
Oświadczam, że wyżej wymienione dziecko w roku szkolnym: 
Заявляю, що дитина, про яку йшлося више в навчальному році:     /     

   jest tymczasowo zameldowane w: 
  тимчасово зареєстрована в: 

 
NAZWA / MIEJSCE TYMCZASOWEGO ZAMELDOWANIA / НАЗВА/МІСЦЕ ТИМЧАСОВОЇ РЕЄСТРАЦІЇ 
 

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

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

DANE ADRESOWE TYMCZASOWEGO ZAMELDOWANIA / АДРЕСНІ ДАНІ МІСЦЯ ТИМЧАСОВОЇ РЕЄСТРАЦІЇ  
Gmina / Dzielnica 
Гміна / Дільниця 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Kod pocztowy / Поштовий індекс  Miejscowość / Місцевість 

Ulica / Вулиця 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Numer domu / Номер будинку            Numer lokalu / Номер квартири 
 
 
……………………………………......           ………………………………………………… 
Zagraniczny kod pocztowy (1)   Nazwa państwa (1) 
Закордонний поштовий індекс (1)  Назва держави (1) 
 
 
……………………………............................  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(1) Wypełnij w przypadku, gdy adres jest inny niż polski / Заповнювати у випадку, якщо адреса відрізняється від адреси в Польщі. 

 
 

Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
Я заявляю, що мені відомо про кримінальну відповідальність за подання неправдивої інформації. 
 
 
 
  …………………………………………………………. ………………………………… ………………………………… 

(Miejscowość)     (Data: dd / mm / rrrr)    (Podpis wnioskodawcy)  
(Місцевість)     (Дата: дд / мм / рррр)   (Підпис заявника) 

 
 
 

strona / сторінка: 1/1  wersja: ZSR-12(1) / версія: ЗСР-12(1) 

    -     ……………………………………………………………………………………. 


