
*niepotrzebne skreślić/strike off irrelevant/непотрібне скреслити 

………………………………………………………… 
Miejscowość/place/місцевість  data/date/дата 

 

…………………………………………………………. 
Imię i nazwisko/name and surname/ім’я та прізвище 

 

 

Oświadczenie/ Statement/ Заява 

Niniejszym oświadczam, że /I hereby declare that/Цим засвідчую, що: 

- jestem obywatelem/ką Ukrainy / I possess Ukrainian citizenship/я є громадянином/нкою 

України 

- przybyłem/am na terytorium Polski z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. /  

I came to the territory of Poland from the territory of Ukraine since February 24, 2022./  
- я прибув/прибула на територію Польщі з території України після 24 лютого 2022 р. 

-  na dzień 24 lutego 2022 r. Posiadałem/am status studenta uczelni działającej na 

terytorium Ukrainy / as of 24 February 2022 I was a student of a higher education 

institution operating in the territory of Ukraine. / станом на 24 лютого 2022 року я 

мав/мала статус студента вищого навчального закладу, що діє на території України 

Odbywałem/łam studia na/ I was studying at/навчався/лась на: 

pełna nazwa uczelni/full name of higher 

education institution/повна назва 

вищого навчального закладу 

 

kierunek studiów/field of 

study/напрямок навчання 
 

nazwa wydziału/faculty/назва 

факультету 
 

poziom studiów (studia pierwszego lub 

drugiego stopnia)* /level of study 

(first- or second-cycle degree)* 

/освітній рівень (перший освітньо-

кваліфікаційний рівень -бакалаврат, 

або другий освітньо-кваліфікаційний 

рівень – магістратура) * 

 

forma studiów (studia 

stacjonarne/niestacjonarne)* / form of 

study (full-time/part/time)*/ форма 

навчання (стаціонарна / заочна) * 

 

rok studiów/year of study/курс   

semestr studiów/semester of 

study/семестр  
 

okres odbywania studiów (data 

rozpoczęcia studiów – data 

planowanego zakończenia 

studiów)/duration of study (date of the 

beginning and planned graduation of 

studies)/ період навчання (дата 

початку навчання - дата 

запланованого закінчення навчання) 

 



*niepotrzebne skreślić/strike off irrelevant/непотрібне скреслити 

 

Ponadto, oświadczam, że/ Moreover I declare that/ Окрім того, я заявляю, що : 

- znam język polski na poziomie ….........../nie znam języka polskiego/ I know Polish 

language on ................ level/I do not know Polish language */ знаю польську 

мову на рівні..............не знаю польської мови* 

- znam język angielski na poziomie................./nie znam języka angielskiego/ I know 

English language on ..................level/I do not know English language */ знаю 

англійську мову на рівні................. не знаю англійської мови*. 

Oświadczam, że posiadam dokumenty/ nie posiadam dokumentów* poświadczających 

okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe, wydanych przez wyżej 

wymienioną uczelnię. / I declare that I possess/I do not possess documents* confirming 

periods of study, passed examinations, complete classes or practical placements issued by 

the above-mentioned university./ Я заявляю , що у мене є документи / у мене немає 

документів*, що підтверджують періоди навчання, здані іспити, заліки  професійну 

практику, видані згаданим вище вузом. 

Jednocześnie na potwierdzenie powyższych informacji załączam poniższe dokumenty/  
At the same time, I enclose the following documents to confirm the above information/ 
При цьому на підтвердження вищевказаної інформації додаю наступні документи: 

 

1…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

                                                      ………………………………………………………….. 
Czytelny podpis/legible signature/розбірливий підпис 

 


