
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  

dotyczące dotychczasowego przebiegu studiów wyższych   

/  про курс вищої освіти на сьогоднішній день  

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», 

 W związku z trwającą wojną w Ukrainie nie jestem w stanie dostarczyć dokumentów 

poświadczających dotychczasowy przebieg moich studiów w ukraińskiej uczelni o nazwie / У 

зв’язку з війною, що триває в Україні, я не можу надати документи, що підтверджують курс 

навчання в українському університеті імені_________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

na wydziale / на факультеті ____________________________________________________  

na kierunku / за напрямом навчання _____________________________________________  

prowadzonych w formie stacjonarnej / niestacjonarnej *  

na poziomie studów pierwszego stopnia / studiów drugiego stopnia / jednolitych studiów 

magisterskich * (ukraiński odpowiednik / на рівні першого циклу/другого циклу/ єдиної 

магістратури * (український еквівалент  ________________________________________) 

Jednocześnie oświadczam, że dotychczas zaliczyłem(-am) / При цьому заявляю, що 

закінчив (-ла)  __________________ semestrów na ww. wymienionym kierunku studiów. / 

семестри на вищезазначеному напрямку навчання. 

 

Szczecin, dnia Щецин, дня___________________    

        ______________________________ 
(podpis studenta/підпис студента) 

*wybrać właściwe/* виберіть правильний 


