
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  /  ДЕКЛАРАЦІЯ  

o ukończeniu studiów wyższych i otrzymanym dyplomie i tytule 

zawodowym / про закінчення університету та отримання диплома та 

професійного звання  

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”, / Попередньо попереджений про 

кримінальну відповідальність за подання неправдивої декларації за ст. 233 § 1 Закону від 6 червня 

1997 р. - Кримінальний кодекс (Вісник законів 2021 р., ст. 2345 зі змінами) - "які, надавши 

свідчення як докази в судовому розгляді або в інших провадженнях, що проводяться відповідно 

до Закону , дає неправду чи приховує правду, карається позбавленням волі від 6 місяців до 8 

років»,  

oświadczam, że ukończyłem (-łam) studia* w szkole wyższej / Я заявляю, що я закінчив  

(-ла) навчання в університеті:  

 

nazwa uczelni / назва університету ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

wydział / факультет__________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________ 

miejscowość / місто__________________________________________________________ 

kierunek / за напрямком _______________________________________________________ 

forma studiów / Форма навчання: stacjonarne / денна           niestacjonarne / заочна * 

poziom / рівень:         pierwszego stopnia /перший цикл                   drugiego stopnia /другий цикл        

                                       jednolite studia magisterskie /єдина магістратура* 

czas trwania studiów / тривалість навчання _______________________________________ 

kiedy (lata) od / коли (років) з ________________ do / по_____________________________ 

liczba semestrów / кількість семестрів ___________________________________________ 

dyplom ukończenia studiów (rodzaj dyplomu) / диплом про закінчення (вид диплома) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

data wydania dyplomu / дата видачі диплома _____________________________________ 

numer dyplomu / номер диплома _______________________________________________ 

tytuł zawodowy / професійне звання ____________________________________________ 

 

 

 

 

Szczecin, dnia / Щецин, дня___________________    

        ______________________________ 
   (podpis studenta/підпис студента) 

 


