
COD/R 
 

Podanie do Rektora Warszawa [Varšava] ____ ____ ---- ____ ____ 201 ____  
 

Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie    
 

o przyjęcie na studia jednolite magisterskie    
 

[Rektor Vysokej ńkoly manaņérskej vo Varńave.    
 

Ņiadosť o prijatie na súvislé magisterské ńtúdium]  Miejsce na zdjęcie  
 

   kandydata  
 

   35x45mm  
 

Kierunek [Študijný odbor] PSYCHOLOGIA [PSYCHOLÓGIA] 
 [Miesto pre fotografiu  

 

 uchádzača  
 

Lokalizacja [Miesto]:   □ Kawęczyńska 
  35x45 mm]  

 

    
 

     
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 

część A.  ANKIETA OSOBOWA [časť A. OSOBNÝ DOTAZNÍK] 
 

1. Nazwisko [Priezvisko] ...........................................  imiona [mená] ........................................................................... 

2. Nazwisko rodowe [Rodné priezvisko] ......................................  obywatelstwo [št. príslušnosť] ................................. 

3. Data i miejsce urodzenia [Dátum a miesto narodenia] __ __ - __ __ - __ __ __ __ w [v] ........................................... 

4. Imiona rodziców [Mená rodičov]: ojca [otca] ............................................  matki [matky] .......................................... 

5. PESEL [Rodné č.] __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Stan cywilny [Rodinný stav] ...................................................... 

6. Seria i nr dok. tożsamości [Séria a č. dokl. totoţnosti] __ __ __ __ __ __ __ __ __ wydany przez [vydaného]: 
 .............................................   

7. Adres stałego zameldowania [Adresa trvalého pobytu]: ulica [ulica] ......................................................... 

 nr domu [č. domu] ............. nr mieszkania [č. bytu] ............  

 miejscowość [miesto] ................................  □ miasto [mesto] □ wieś [vidiek] e-mail**....................................... 

 kod [PSČ] _ _ - _ _ _  poczta [pošta] ................................................  woj [okr.] 

......................................................   

8. Adres do korespondencji [Korešpondenčná adresa]: ulica [ulica] ............................................................... 

 nr domu [č. domu] ............. nr mieszkania [č. bytu] ............  

 miejscowość [miesto] ............................... kod [PSČ] _ _ - __ __ __ poczta [pošta] ............................... 

 woj [okr.]  .............................    

9. Telefon kontaktowy [Kontaktný telefón] ( ......... ) .................................. lub [alebo] ............................................... 

10. Ukończona szkoła średnia [Ukončená stredná škola]: □ Liceum Ogólnokształcące [Gymnázium] 

 □ Inna szkoła średnia [Iná stredná škola]  □ nowa matura [nová maturita] 
 

12. Podstawowe źródło utrzymania rodziny kandydata [Rozhodujúci zdroj príjmu rodiny uchádzača]:  

□ umowa o prace [pracovná zmluva]□ umowa cywilno – prawna [občianskoprávna zmluva] 

□ działalność gospodarcza [podnikanie]    □ gospodarstwo rolne [poľnohospodárstvo] 
□ inne [iný] .................................................................................. 

 
13. Orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności [Lekárske potvrdenie o stupni invalidity]:  

□ posiadam (załączyć orzeczenie) [mám (pripojiť potvrdenie)]     □ nie posiadam [nemám] 
 

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe. [Vyhlasujem, ņe údaje, ktoré som uviedol, sú pravdivé.] 

 
…………………………………………………………………………………………….. 



część B.  INFORMACJA [časť B.  INFORMÁCIA]  
Działając na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz.883 z późn. zm.), informuje, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 36.  
2. Dane zbierane są w celach związanych z procesem kształcenia oraz w celu monitorowania kariery zawodowej absolwentów Wyższej Szkoły Menedżerskiej w 

Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).  
3. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. 
 
[Konajúc na základe čl. 24 ods. 1 zákona zo dňa 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (Dz. U. č. 133 poz. 883 v znení neskorších zmien), informujem, ţe:  
1. Správcom osobných údajov je Vysoká škola manaţérska vo Varšave, ul. Kawęczyńská 36.  
2. Údaje sa zhromaţďujú pre účely súvisiace so vzdelávacím procesom a za účelom monitorovania pracovnej kariéry absolventov Vysokej školy manaţérskej vo 

Varšave v zmysle zákona o vysokých školách zo dňa 27. júla 2005 (Dz. U. č. 164 poz. 1365 v znení neskorších zmien).  
3. Osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, má právo do svojich údajov nahliadať a opravovať ich.] 

 
Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego imienia i nazwiska na liście osób przyjętych oraz na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o której 
mowa w części B podania. 
 
[Súhlasím so zverejnením svojho mena a priezviska na zozname prijatých osôb a so spracovávaním mojich osobných údajov v súlade so zákonom, ktorý je 
spomenutý v časti B ţiadosti.] 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie** napisanych przeze mnie w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie prac pisemnych (zaliczeniowych oraz pracy 
dyplomowej) podczas toku studiów – związanych z realizacją programu kształcenia na Uczelni, a także na przechowywanie ich w celach realizowanej procedury 
antyplagiatowej w bazie cyfrowej Systemu Antyplagiatowego. 
 
[Súhlasím so spracovávaním** písomných prác (zápočtových a diplomovej práce), ktoré som počas štúdia na Vysokej škole manaţérskej napísal a ktoré súvisia s 
náplňou študijného programu na vysokej škole, a taktieţ s ich archivovaním pre účely boja proti plagiátorstvu v digitálnej databáze antiplagiátorského systému.] 
 

…………………………………………………………………………  
Data i czytelny podpis kandydata 

[Dátum a čitateľný podpis uchádzača]  

□ właściwe zaznaczyć [správne označiť]  
*) wypełnić drukowanymi literami [vyplniť paličkovým písmom]  
**) przez przetwarzanie pracy rozumie się porównywanie przez System Plagiat.pl jej treści z innymi dokumentami (w celu ustalenia istnienia nieuprawnionych 
zapożyczeń), generowanie Raportu Podobieństwa oraz przechowywanie pracy w bazie danych Systemu Plagiat.pl. [pod pojmom spracovávanie práce sa rozumie 
porovnávanie jej obsahu pomocou systému Plagiat.pl s inými dokumentmi (za účelom zistenia prípadov neoprávneného pouţitia diel iných autorov), generovanie 
protokolu o podobnosti a archivovanie práce v databáze systému Plagiat.pl.] 



część C. DEKLAROWANY KIERUNEK STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH 
[časť C. DEKLAROVANÝ ODBOR SÚVISLÉHO MAGISTERSKÉHO ŃTÚDIA] 
 
Proszę o przyjęcie mnie na [Ţiadam o prijatie do] ........... semestr studiów prowadzonych w systemie [semestra štúdia 

vo forme]:   

□ stacjonarnym [dennej] □ niestacjonarnym [externej] 
 
na:  
Wydział [Fakulte] 
 
NAUK SPOŁECZNYCH [SPOLOČENSKÝCH VIED] 
 
kierunek [študijný odbor]:  
□ Psychologia [Psychológia] 
 

..................................................................  
czytelny podpis kandydata 

[čitateľný podpis uchádzača] 
 

 
część D. DO PODANIA ZAŁĄCZAM [časť D. K ŅIADOSTI PRIPÁJAM]: 

 

□ Kserokopia świadectwa dojrzałości - oryginał do wglądu do poświadczenia za zgodność przez uczelnię [Kópiu 
maturitného vysvedčenia – originál na nahliadnutie pre osvedčenie zhody zo strany vysokej školy]:  
nr [č.] ............................ z dnia [zo dňa] ......................................nazwa szkoły [názov školy]: ................................... 

 
.............................................................................................w [v] ................................................................................ 

 

□ Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych - oryginał do wglądu do poświadczenia za zgodność przez uczelnię 
[Kópiu diplomu o ukončení vysokoškolského štúdia – originál na nahliadnutie pre osvedčenie zhody zo  
strany vysokej školy]: nr [č.] ..................................... z dnia [zo dňa] ..................................................... 

nazwa uczelni [názov vysokej školy]: ........................................................................................ ..................................  

w [v] ..................................................... ukończony wydział [ukončená fakulta] ......................................................... 
kierunek [študijný odbor] ........................................ specjalność [špecializácia] ......................................................... 

 

□ Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej – oryginał do wglądu (dotyczy kandydatów legitymujących się maturą 
wydaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną). [Kópiu vysvedčenia o ukončení strednej školy – originál na 
nahliadnutie (týka sa uchádzačov preukazujúcich sa maturitou vydanou Obvodnou skúšobnou komisiou).] 

 
□ Cztery aktualne, jednakowe fotografie 35x45mm (format jak do dowodu osobistego). [Štyri aktuálne a rovnaké 

fotografie 35x45 mm (formát ako do dokladu totoţnosti).] 
 
□ Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej 350 zł. (trzysta pięćdziesiąt złotych) na konto WSM w Warszawie 

Numery kont znajdują się na stronie internetowej: www.kaweczynska.pl. [Potvrdenie o zaplatení zápisného vo 
výške 350 PLN (tristopäťdesiat zlotých) na účet VŠM vo Varšave. Číslo účtu je uvedené na internetovej stránke 
www.kaweczynska.pl.] 

 
□ Kserokopia obu stron aktualnie obowiązującego dowodu osobistego (oryginał dowodu osobistego do wglądu). [Kópiu 

oboch strán platného dokladu totoţnosti (originál dokladu totoţnosti na nahliadnutie).] 
 
 
 

…………………………………………..  

Data i podpis pracownika WSM pr zyj mującego d okume nty 

[Dátum a podpis pracovníka WSM, ktorý dokumenty prijal ] 

 

*) □ właściwe zaznaczyć [správne označiť] 

……………………………….  

czytelny podpis kandydata 

[čitateľný podpis kandidáta



 


