
ZAŁĄCZNIK NR  13 DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW 
WYŻSZEJ SZKOŁY SPOŁECZNO-PRZYRODNICZEJ IM. WINCENTEGO POLA W LUBLINIE

ANNEX NO. 13 TO THE REGULATIONS FOR THE GRANTING OF MATERIAL ASSISTANCE TO STUDENTS OF VINCENT POL UNIVERSITY

 
Ja niżej podpisany/a ................... ................................................................................................ 
I, the undersigned
                                                             (imię i nazwisko / name and surname) 

zamieszkały/a ............................ ................................................................................................ 
residing at
                                                           (adres zamieszkania / residential address) 

legitymujący/a się dowodem osobistym .......................................................... ........................... 
holder of ID card
wydanym przez ..............……………………………………………………………...........………. 
issued by
PESEL (population register no.)……………………………………………………………………. 

Świadomy/a  odpowiedzialności  karnej  za  udzielanie nieprawdziwych informacji  (art.  233 § 1
kk1),  odpowiedzialności  na  podstawie  art.  286  kk2  oraz  odpowiedzialności  cywilnej
i dyscyplinarnej: 
Being aware of criminal liability for providing false information (Article 233 § 1 of the Penal 
Code1), liability under Art. 286 of the Penal Code2 as well as civil and disciplinary liability 

OŚWIADCZAM    /    I  DECLARE 

- posiadam / nie posiadam tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny
I have / do not have a master's degree or equivalent

- posiadam / nie posiadam tytuł licencjata, inżyniera lub równorzędny
I have / do not have a bachelor’s or engineer’s degree or its equivalent 

- odbywałem już studia ( podać nazwę uczelni oraz lata, poziom i kierunek studiów ):
I have already completed studies (provide the name of the university as well as years, 
level/cycle and field of study/programme):

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                                podpis studenta
Place, date                                                                                            student’s signature
 



 1 "Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na 
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (Whoever, when giving a
testimony to serve as evidence in legal proceedings or other proceedings conducted under the Act, testifies untruthfully or 
conceals the truth, shall be punishable by imprisonment of up to 3 years)"

. 2 "Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub 
cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania 
przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (Whoever, while acting with the intention
of achieving financial gain, leads another person to an unfavourable disposition of his own or someone else's property by 
means of misleading or exploitation of error or inability to properly comprehend the action taken, shall be punishable by 
imprisonment from 6 months to 8 years)". 


