
 

 
ДОВІРЕНІСТЬ 

POWER OF ATTORNEY 
Я, нижчепідписаний(а) (ім'я, прізвище) 
…………………….…………………………..……….……  
I, the undersigned (full legal name)  
адреса проживання 
..………….….…………………………………….……………………………  
residing at  
……………………….….……………………………………….………………………………  
який(а) засвідчує свою особу на підставі (вид документу) 
……………………………………………….……  
holder of a (type of identity document)  
серія .……….… № ……………………, виданого (дата) …………………..….……..…  
series number issued on (date)  
(назва органу, що видав документ) .……………………………….…………..…………...………  
by (name of the issuing authority)  
уповноважую  
hereby grant power of attorney  
пана/пані (ім'я, прізвище) …………………………………………………………………….……  
Mr / Ms (full legal name)  
який(а) засвідчує свою особу на підставі (вид документу) 
……………………………………………….……  
holder of a (type of identity document)  
серія .……….… № ……………………, виданого (дата) …………………..….……..…  
series number issued on (date)  
(назва органу, що видав документ) .……………………………….…………..…………...………  
by (name of the issuing authority)  
здійснювати від мого імені необхідні дії, пов'язані з процесом прийому на навчання в 
Collegium Masoviense – Вищій школі наук про здоров'я 2017/2018, зокрема:  
to act for me and on my behalf in undertaking all required actions in relation with the Jagiellonian University procedures of admission to the 
academic year 2016/2017, in particular:  
- вручити атестат зрілості або диплом про закінчення навчання та інші додаткові 
документи, що вимагаються від особи, яка приймається на навчання,  
to submit maturity certificate or higher education diploma together with all and any other documents required from the person admitted to a 
programme,  
- підписати договір про умови оплати за навчання,  
to sign the tuition fees agreement,  
 
- поставити підпис про прийом на навчання (видрук з системи DVI)  
to sign the OAS application form,  
 
- виконати запис на перший рік навчання,  
to enroll into the first year of the programme,  
 
- вручити медичну довідку* і довідку для санітарно-епідеміологічних цілей 
to deliver the medical certificate *.  
 
 
Ця довіреність є дійсною виключно разом з копією документу, що засвідчує особу, 
(посвідчення особи або паспорта), завіреною нотаріусом або органом, який видав цей 
документ, або з оригіналом документу.  
This power of attorney is only valid when accompanied with notarized copy of the identity document (identity card or passport) of the 
candidate for the study programme, or copy authenticated by the issuing authority, or with the original document..  
 
 
..........................................................                                                               ............................................................  
(населений пункт, дата)                                                                                                                         (власноручний підпис довірителя)  
(place, date)                                                                                                                                                                         (principal’s legible signature)  
 
*   якщо необхідно  
        if required                                                                                                                                                                       


