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STUDENT'S DECLARATION 
OŚWIADCZENIE STUDENTA 

on meeting the requirements to undertake and continue full-time study 
at a public university without incurring a fee*  

o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych 
w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat* 

 
I, signed below, 
Ja, niżej podpisany(-na)  
....................................................................................................................................................... 

name and surname 
imię i nazwisko 

 
          

- 
 

     
- 
 

                                          

date of birth dd/mm/yyyy PESEL 
                                 data urodzenia dd/mm/rrrr  
– if you do not have the PESEL number, give the type and number of your identity document:  
 w przypadku braku numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość:  

.................................................................................................................................................. 
with knowledge and understanding of the regulations of the Act of 27 July 2005 – Law on Higher 
Education (Journal of Acts no 164, item 1365, with further amendments) hereby declare that 
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, 
z późn. zm.) oświadczam, że: 

1) first-cycle/second-cycle/long-cycle master’s study (full-time) at a public university**: 
studia stacjonarne pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolite studia magisterskie** w uczelni publicznej:  

.................................................................................................................................................. 
full name of the university 

pełna nazwa uczelni 
in the field of study: ...................................................................................................................... 
na kierunku:  
 
.................................................................................................................................................. 
is the study for which I have received the number of ECTS points as specified in art. 164a of the 
Act of 27 July 2005 – Law on Higher Education, entitling me to study without incurring a fee 1) 
są studiami, na które otrzymałem(–łam) do wykorzystania liczbę punktów ECTS, o których mowa w art. 164a ustawy z 
dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, uprawniających mnie do studiowania bez wnoszenia opłat 1) 

2) in the course of didactic classes at first-cycle/second-cycle/long-cycle master’s study** (full-time) 
at a public university/at public universities**: 

 w trakcie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolitych studiach 
magisterskich** w uczelni publicznej/uczelniach publicznych**:  

.................................................................................................................................................... 
full name of the university 

              pełna nazwa uczelni 
in the field of study/fields of study**: .......................................................................................... 
na kierunku/kierunkach**: 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
in the years .................................. I used, without incurring a fee, .............. ECTS points in total 2) 
w latach                                                 wykorzystałem(-łam) bez wnoszenia opłat łącznie              punktów ECTS 2) 

3) I am a first-year student of a field of study (full-time) at a public university: 
 jestem studentem(-tką) pierwszego kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej:  

......................................................................................................................................................................................... 
full name of the university 

                                                                                     pełna nazwa uczelni 
in the field of study: ........................................................................................................................... 
na kierunku:  
which I started in the year ............................, and I would like to use the one-time entitlement to  
które rozpocząłem(-częłam) w roku                                          oraz chcę skorzystać z jednorazowego uprawnienia 
undertake study without incurring a fee in the second field of study (full-time) at a public 
niversity: 
do podjęcia studiów bez wnoszenia opłat na drugim kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej: 
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............................................................................................................................................... 
full name of the university 

      pełna nazwa uczelni 
............................................................................................................................................ 3) 

  full name of the field of study 
 pełna nazwa kierunku studiów  

 
4) I am a graduate of the first field of study (full-time) at a public university: 
     jestem absolwentem(-tką) pierwszego kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej:  

.................................................................................................................................................. 
full name of the university 

 pełna nazwa uczelni 
................................................................................................................................................... 
 
in the field of study: .................................................................................................................., 

     na kierunku:  
which I completed in the year ............................... and where I received the professional degree of  
które ukończyłem(-łam) w roku                                                                 i na których uzyskałem(-łam) tytuł zawodowy 
M.A., M.Sc. or an equivalent one, and I would like to use the one-time entitlement to undertake,  
magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, oraz chcę skorzystać z jednorazowego uprawnienia do podjęcia studiów 
without incurring a fee, study in the second field of study (full-time) at a public university:  
bez wnoszenia opłat na drugim kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej:  
 
................................................................................................................................................... 

full name of the university 
       pełna nazwa uczelni 
 

............................................................................................................................................... 4) 
full name of the field of study 

pełna nazwa kierunku studiów 
.................................................                                                 ................................................ 

                          place  date and legible signature 
miejscowość       data i czytelny podpis 

____________ 
* The student submits the declaration for each field of study (full-time) at a public university at which she/he is studying 

without incurring a fee. 
* Student składa oświadczenie na każdym kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, na którym studiuje bez wnoszenia opłat. 

** Cross out as applicable 
** Niepotrzebne skreślić 

 
1) Completed by the student who at a public university undertook full-time first-cycle or second-cycle study or full-time long-

cycle master’s study in the academic year 2011/2012 or later (regardless of full-time study at a public university completed 
before 1 October 2011 without incurring a fee) and for whom it is the first full-time study at a public university without 
incurring a fee at a given level of education for which she/he received the number of ECTS points as specified in art. 164a 
of the Act of 27 July 2005 - Law on Higher Education.  

 Wypełnia student, który podjął w uczelni publicznej studia stacjonarne pierwszego albo drugiego stopnia albo jednolite studia 
magisterskie w roku akademickim 2011/2012 lub w latach następnych (bez względu na ukończone przed dniem 1 października 2011 r. 
studia stacjonarne w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat) i dla którego są to pierwsze studia stacjonarne w uczelni publicznej bez 
wnoszenia opłat na określonym poziomie kształcenia, na które otrzymał do wykorzystania liczbę punktów ECTS, o których mowa w art. 
164a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

2)Completed by the student who continues, without incurring a fee, full-time study at a public university at a given level of 
education, started in the academic year 2011/2012 or later and the study is pursued within the number of ECTS points as 
specified in art. 164a of the Act of 27 July 2005 - Law on Higher Education. In case where the limit of points has already 
been used by the student at a given level of education at more than one university or more than one field of study, all of 
them should be listed. 

 Wypełnia student, który kontynuuje bez wnoszenia opłat studia stacjonarne w uczelni publicznej na określonym poziomie kształcenia, 
rozpoczęte w roku akademickim 2011/2012 lub w latach następnych, które odbywa w ramach liczby punktów ECTS, o których mowa w art. 
164a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. W przypadku gdy limit punktów był wykorzystywany przez studenta 
na określonym poziomie kształcenia w więcej niż jednej uczelni lub na więcej niż jednym kierunku, należy wskazać je wszystkie. 

3)Completed by the student who is pursuing full-time study at a public university without incurring a fee, started in the 
academic year 2011/2012 or later, and who undertook study in the second field of study (full-time) at a public university 
without incurring a fee after 30 September 2012. 

 Wypełnia student, który odbywa studia stacjonarne w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat, rozpoczęte w roku akademickim 2011/2012 
lub w latach następnych, i który podjął studia na drugim kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat po dniu 
30 września 2012 r. 

4) Completed by the student who is a graduate of second-cycle or long-cycle master’s study which was her/his first field of 
study (full-time) at a public university without incurring a fee, started in the academic year 2011/2012 or later, and who 
undertook study in the second field of study (full-time) at a public university without incurring a fee after 30 September 
2012. 

 Wypełnia student, który jest absolwentem studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, które były jego pierwszym 
kierunkiem studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat rozpoczętych w roku akademickim 2011/2012 lub w latach 
następnych, i który podjął studia na drugim kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat po dniu 30 września 
2012 r. 


