
 
DO REKTORA / ДО РЕКТОРА 
UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO / ЩЕЦИНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
 

 
P O D A N I E - ANKIETA OSOBOWA CUDZOZIEMCA  

/ ЗАЯВА – АНКЕТА ОСОБОВА ІНОЗЕМЦЯ 
 
 

 

Proszę o przyjęcie mnie na studia prowadzone: (zakreślić właściwe) /  
Прошу на зарахування мене на наступне навчання: (обведіть відповідно):  

I. stacjonarnie / стаціонарний II. niestacjonarnie / заочний 

□ jednolite studia magisterskie / єдина магістратура 
 □ jednolite studia magisterskie / 

 єдина магістратура  

□ studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie) / 

навчання на першому циклі (бакалавр, інженерія) 

 □ studia I stopnia (licencjackie) / навчання на 

першому циклі (бакалавр)  

□ studia II stopnia (magisterskie) / 

 навчання другого циклу (магістратура 

 □ studia II stopnia (magisterskie) / навчання 

другого циклу (магістратура  
 

          Wydział / Кафедра:  _____             

Kierunek studiów / Напрямок навчання:          ________  

 

Zasady podjęcia studiów / Принципи початку навчання:  

 decyzja dyrektora NAWA (stypendysta NAWA) / Рішення директора NAWA (стипендіат NAWA) 

 decyzja administracyjna Rektora (studia odpłatne) / Розпорядче рішення Ректора (оплачувані навчання) 

 decyzja administracyjna Rektora (bez opłat za studia) / Адміністративне рішення Ректора (без плати за навчання) 

 
K A N D Y D A T / КАНДИДАТ 

1. Nazwisko / Прізвище 

                            
      Imię /      Ім'я                                   Drugie imię / Друге Ім'я 

                            
 

a)  imiona rodziców / імена батьків:   ojciec / батько          matka / мати _________________________________ 

2. Data i miejsce urodzenia / Дата і місце народження  

dzień/miesiąc/rok / день / місяць / рік  ________________________________________________________________________________________           

w miejscowości / у місті ____________________________________________________________________________________________________  

w kraju / в країні _________________________________________________________________________________________________________                 

3.    Obywatelstwo (wymień wszystkie posiadane) / Громадянство (перелічіть все, що у вас є):                                                                                                                                                                                   

4. Pochodzenie / Походження                                                                                                                                                                                           

5. Płeć * / Стать: 

 

 

6.  Seria i numer paszportu oraz kraj jego wydania / Серія, номер паспорта та країна видачі:_______________________________________                                                                                                               

 

  7.      Nr PESEL (w przypadku posiadania) / 
 Номер PESEL (за наявності)             
 

 
8. Orzeczony stopień o niepełnosprawności / inwalidztwa (jeśli tak – załączyć kserokopię orzeczenia) / Засвідчений ступінь інвалідності 

(якщо так – додайте ксерокопію довідки):   TAK /ТАК      NIE/НІ     

9. Dane kontaktowe / Контактні дані: nr telefonu / номер телефону                  e-mail                                                                                         

10. Adres zamieszkania / Адреса проживання:  

Ulica / Вулиця____________________________________________________________________________________________________________ 

Kobieta/ жінка  Mężczyzna / чоловік   

 
 

 

 

Fotografia 

Фотографія 

 



nr domu / Номер будинку  _________________________________________________________________________________________________              

nr mieszkania / Номер квартири  ____________________________________________________________________________________________          

miejscowość / Місто  _______________________________________________________________________________  (miasto/wieś / місто/село) * 

kod pocztowy / Поштовий індекс____________________________________________________________________________________________ 

 

11. Adres do korespondencji w Polsce (wypełnić, gdy jest inny niż adres zamieszkania) / Адреса для листування в Польщі 
(заповніть, якщо відрізняється від вашої адреси проживання):  

Ulica / Вулиця____________________________________________________________________________________________________________               

nr domu / Номер будинку__________________________________________________________________________________________________              

nr mieszkania / Номер квартири______________________________________________________________________________________________          

miejscowość  / Місто_______________________________________________________________________________     (miasto/wieś  місто/село) * 

kod pocztowy / Код  поштовий ______________________________________________________________________________________________  

12. Ukończyłem (-am) szkołę średnią / Я закінчив (-ла) середню школу:  

nazwa szkoły / Назва школи_________________________________________________________________________________________________ 

nr szkoły / Номер школи____________________________________________________________________________________________________  

miejscowość / Місто_______________________________________________________________________________________________________ 

kraj / Країна______________________________________________________________________________________________________________  

rok ukończenia / Рік закінчення______________________________________________________________________________________________  

nr świadectwa / Номер свідоцтва ____________________________________________________________________________________________ 

13. Rodzaj dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego / angielskiego * / Тип документа, що підтверджує знання 

польської / англійської мови:   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

14. Studiuję/ukończyłem (-łam) studia*  w szkole wyższej / Я навчаюсь / закінчив * в університеті:  

 
nazwa uczelni / Назва університету___________________________________________________________________________________________ 

wydział / Факультет_______________________________________________________________________________________________________  

kierunek / Напрямок_______________________________________________________________________________________________________   

forma studiów / Форма навчання: stacjonarne / денна           niestacjonarne / заочна * 

poziom / рівень: pierwszego stopnia /перший цикл      drugiego stopnia /другий цикл       jednolite studia magisterskie /єдина магістратура* 

czas trwania studiów / Тривалість навчання ___________________________________________________________________________________ 

miejscowość / Місто_______________________________________________________________________________________________________  

kiedy (lata) od / Коли (роки) від    do / до     liczba semestrów / кількості семестрів     

kontynuuję / Я продовжую       przerwałem (-łam)* / перериваю     studia z powodu /навчання 

через___________________________________________________________________________________________________________________ 

15. Posiadam Kartę Polaka / У мене є карта поляка:      TAK/ТАК    NIE/НІ 

 
 
 
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją 
o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.  
Я добровільно надаю персональні дані та заявляю, що вони правдиві. Я ознайомився зі змістом інформаційного пункту, включаючи інформацію 
про мету та методи обробки персональних даних та право на доступ до моїх даних та право на їх виправлення. 
 
 
 
 
 
 

............................................................................................... 
czytelny podpis kandydata/ розбірливий підпис кандидата 

  
 
 



 
Wyrażam / nie wyrażam * zgody na przesyłanie na mój adres e-mail informacji dotyczących działalności Uczelni. 
Я згоден / не * згоден на надсилання на мою електронну адресу інформацію про діяльність Університету  
 
 
 
 
 

…..…………………………......................................................  
czytelny podpis kandydata/ розбірливий підпис кандидата 

  
 
Zapoznałem się z treścią niżej wymienionych paragrafów Kodeksu postępowania administracyjnego 
Я прочитав наступні пункти Кодексу адміністративного судочинства 
 
 
Art. 40 §  4 Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim 
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie 
działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba 
że doręczenie następuje usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego. 
Стаття 40 § 4 Сторона, яка не має місця проживання, постійного проживання чи місцезнаходження в Республіці Польща, іншій державі-члені 
Європейського Союзу, Швейцарській Конфедерації або державі-члені Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) - сторона до Угоди про 
Європейський економічний простір, якщо не призначив представника для ведення справи, який проживає в Республіці Польща і не діє через 
консула Республіки Польща, зобов'язаний вказати представника для служби в Республіці Польща. Польща, якщо послуга не здійснюється за 
допомогою зареєстрованої служби електронної доставки 
 
Art. 40 §  5 
W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę 
należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające 
postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem. 
Стаття 40 § 5 
Якщо представник для вручення не вказаний, листи, призначені для цієї сторони, залишаються в матеріалах справи з наслідком вручення. 
Сторона повинна бути повідомлена про це при першій доставці. Сторона також має бути повідомлена про можливість подання письмової 
відповіді на лист про порушення справи та пояснень, а також про те, хто може бути призначений захисником. 
 
 
 

 
 

…………………………..……………..…….....................................................                                                                                                                                                                                                                       
czytelny podpis kandydata / розбірливий підпис кандидата 

 
 
 
 
*wybierz właściwe / * виберіть правильний 
 


