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OŚWIADCZENIE NALEŻY WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI, W JĘZYKU POLSKIM / 

ДЕКЛАРАЦІЮ ЗАПОВНИТИ ВЕЛИКІМИ БУКВАМИ ПОЛЬСЬКОЮ МОВОЮ 

 

_____________________________________________ 
(Imię i nazwisko / Ім'я та прізвище) 

___________________________________________________________________ 

(Obywatelstwo / Громадянство) 

_____________________________________________ 
(Rodzaj, numer i seria dokumentu tożsamości / Вид, номер і серія документа, що посвідчує особу) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
(Adres do korespondencji / Адреса для кореспонденції) 

_____________________________________________ 
(Adres e-mail, nr telefonu / Адреса електронної пошти, номер телефону) 

 OŚWIADCZENIE O STATUSIE STUDENTA 

NA DZIEŃ 24 LUTEGO 2022 R.   

/ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО СТАТУС СТУДЕНТА  СТАНОМ НА 24 ЛЮТОГО 2022р. 

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 

§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 ze zmianami) – „kto 

składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 

wolności od 6 miesięcy do lat 8”, / Попереджений (-на) до кримінальної відповідальності за подання 

неправдивої декларації за ст. 233 § 1 Закону від 6 червня 1997 р. - Кримінальний кодекс (Вісник законів 

2021 р., ст. 2345 із змінами) - "хто, надавши свідчення як доказ у судовому розгляді або в іншому 

провадженні, проведеному відповідно до Закону , дає неправду чи приховує правду, карається 

позбавленням волі від 6 місяців до 8 років» , 

 

oświadczam, że posiadałem status studenta uczelni działającej na terytorium Ukrainy  

 na dzień 24 lutego 2022 r.  

/Я підтверджую, що маю статус студента в університеті, що працює в Україні станом 

     на 24 лютого 2022  

na kierunku / за напрямком:_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

specjalność / спеціальність:_____________________________________________________ 

rok i semestr studiów / рік і семестр навчання:_______________________________________ 

poziom studiów / рівень навчання:________________________________________________ 

forma studiów / форма навчання:_________________________________________________ 

czas trwania studiów / тривалість навчання:_________________________________________ 
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nazwa uczelni macierzystej, miasto / назва рідного університету, місто, країна:______________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Wydział / кафедра:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Szczecin, dnia / Щецин, дня ____________                               ________________________ 
   (podpis studenta/ підпис студента) 


