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Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 

Polish National Agency for Academic Exchange 

ul. Polna 40 

00-635  Warszawa 

www.nawa.gov.pl 

e-mail: biuro@nawa.gov.pl 

   

Kwestionariusz kandydata na kształcenie w Polsce 

Letni kurs językowy  

 

Application for study/research stay in Poland  
Summer language course 

 

 

 

 

I. Dane osobowe / Personal data  

1 
Nazwisko: 

Surname: 
 

2 
Imię: 

First name: 
 

3 
Miejsce urodzenia: 

Place of birth: 
  

4 
Data urodzenia: 

Date of birth: 
 

Płeć (M/K) 

Sex (M/F) 
 

5 

Nazwisko i imiona rodziców: 

Parents’ names: 

Matka: 

Mother: 
 

Ojciec:  

Father: 
 

6 Obywatelstwo: 

Citizenship:  
 

Numer paszportu: 

Passport number: 
 

Data ważności: 

Date of expiry: 
 

7 Aktualny adres: 

Present address: 
 

Tel:  E-mail:  

8 Nazwisko, imię i adres osoby, którą należy powiadomić w razie konieczności: 

Surname, given name and address of the person to be notified in case of emergency: 

 

9 Tel:  E-mail:  

 

Zdjęcie 

 

Photo 
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II. Edukacja / Education 

10 Szkoły / Schools below the university level: 

Szkoły ukończone 

Schools attended 

Czas trwania 

Duration 

Miejsce 

Place 

Certyfikaty/Dyplomy 

Certificates/Diplomas 

    

    

11 Studia / Studies: 

Rok studiów / Current year of study:  

Uczelnia  

Universities (Colleges) attended 

Wydział lub Instytut 

Faculty or Institute 

Czas trwania 

Duration 

Miejsce 

Place 

    

    

12 

Kontakt do nauczyciela akademickiego, który wystawił rekomendacje do udziału w kursie (imię, 

nazwisko, e-mail) / Name, last name and e-mail address to the academic teacher who issued a 

recommendation to participate in the course: 

Imię / First name:    

Nazwisko / Last name:    

E-mail:    

13 Letni kurs językowy Terminy kursów / Summer Language Course Period 

Proszę wybrać termin kursu wg preferencji i priorytetu /  

Please select the date of the course according to your preferences and priority: 

(   ) 1-22 lipca / 1-22 July      

(   ) 1-29 lipca / 1-29 July  

(   ) 1-22 sierpnia / 1-22 August  

(   ) 1-29 sierpnia / 1-29 August 

Czy jest Pan zainteresowany / Pani zainteresowana uczestnictwem w kursie przygotowującym do 

państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego?/ Are you interested in participating in a 

course preparing for a State Certificate Exam in Polish as a Foreign Language? 
□ Tak / Yes 

□  Nie / No 

* Tylko dla osób znających język polski na poziomie min. B1. / Only for people with min. B1 

language proficiency level. 

* Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego nie jest częścią Programu Letnie kursy 

języka i kultury polskiej 2018. / The State Certificate Exam in Polish as a Foreign Language is not part 

of the Summer Courses of Polish Language and Culture 2018. 

14 Znajomość języków / Languages 

a Język ojczysty / Mother tongue  
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b Języki obce - proszę określić poziom znajomości języków obcych /  

Foreign languages – please specify your proficiency level: 

Język obcy / Foreign language Poziom znajomości / Proficiency level: 

Polski/Polish  

Angielski/English  

Niemiecki/German  

Francuski/French  

Inne/Others  

Zaznaczyć/Indicate:  

A1/A2 – użytkownik początkujący / basic user 

B1/B2 – użytkownik samodzielny / independent user 

C1/C2 – użytkownik zaawansowany / proficient user 

15 Czy kiedykolwiek uczestniczył Pan / uczestniczyła Pani w letnich kursach języka i kultury polskiej w 

Polsce? / Have you ever participated in summer courses of Polish Language and Culture in Poland? 
□ Tak / Yes    □  Nie / No 

 

IV. Do kwestionariusza należy dołączyć dokumenty w języku polskim lub angielskim 

The following documents should be attached to the application form in Polish or English 

language: 

a Życiorys / CV 

b List motywacyjny max. 2500 znaków / Motivation letter max. 2500 characters: 

c 
Zaświadczenie o odbywaniu studiów na uczelni zagranicznej / Study certificate - confirmation 

from the university: 

d 

Rekomendacja do udziału w kursie wystawiona przez lektora języka polskiego, bądź 

nauczyciela akademickiego uczelni macierzystej / Recommendation of a Polish language 

teacher or an academic teacher from the university 

e 
Rekomendacje potwierdzające użyteczność uczestnictwa wnioskodawcy w kursie / 

Recommendations confirming the usefulness of the applicant's participation in the course  

f 
inne dokumenty (zaświadczenia o znajomości języków obcych, itp.) / 

other documents (language certificates, etc.) 

 

1.Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe i kompletne. Zgodnie z przepisami prawa polskiego podanie 

powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wniosku przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej 

I hereby certify that  the  information given in this application form is true and complete to the best of my knowledge. According 

to the regulations of the Polish law the submission of the foregoing data is voluntary, although it is necessary for the realization of 

the application by the Polish National Agency for Academic Exchange  

2.Oświadczam, że w roku akademickim 2017/2018 nie studiuję w Polsce. / I declare that in the academic year 2017/2018  

I do not study in Poland. 

 

Miejsce / Place:  

Data / Date:  

Podpis / Signature:  
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Informujemy, że podane w kwestionariuszu oraz załącznikach dane osobowe będą przetwarzane przez Narodową Agencję 

Wymiany Akademickiej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Polnej 40, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zgodnie z celami statutowym. Posiada Pan/Pani prawo 

dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wniosku. 

Please be advised that the personal data provided in the questionnaire and annexes will be processed by the Polish National 

Agency for Academic Exchange based in Warsaw, ul. Polna 40, in accordance with the Act of August 29, 1997 on the 

Protection of Personal Data (Journal of Laws of 2002, No. 101, item 926, as amended) in accordance with the statutory 

objectives. You have the right to access your data and correct it. Providing data is voluntary, but necessary to implement the 

application. 

 


