
 

   
 

Załącznik nr 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ 
KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE  

English Philology specialization International Business English 
(Filologia Angielska – specjalność  Międzynarodowy Język Biznesu) 

ИМЯ (ИМЕНА) 
IMIĘ (IMIONA) 

 

ФАМИЛИЯ 
NAZWISKO 

 

ПОЛ 
PŁEĆ  

 женщина / kobieta          мужчина / mężczyzna 

Серия и номер паспорта  
(латинскими буквами, как в загранпаспорте) 

Seria i Nr paszportu 
 

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ  
NARODOWOŚĆ 

 

Уровень знания английского языка 
определите уровень знания языка B1, B2, C1 

Poziom znajomości języka angielskiego 

(proszę określić znajomość języka np. B1, B2,  C1)  

 

Средний балл аттестата 
Średnia z atestatu 

 

Инвалид  
Osoba niepełnosprawna 

 да / tak         нет / nie 

СПРАВКА О ДОХОДАХ 
WYSOKOŚĆ DOCHODÓW   (potwierdzona załączonym zaświadczeniem) 

ОБЯЗАТЕЛЬНО  
WYMAGANE 

 

Число лиц в семье 
Liczba osób w gospodarstwie domowym 

 

Адрес 
Adres do korespondencji 

 

ТЕЛЕФОН 
Nr telefonu 

 

E-MAIL  
Adres email  

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

Я заявляю, что / Oświadczam, że: 

1. готов учиться в Университете Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec на направлении 
Филология английского языка,  специальность: Деловой английский (обучение на 
английском языке), 
zgłaszam chęć podjęcia studiów w Wyższej Szkole Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec 
na kierunku English Philology specialization International Business English (studia w języku 
angielskim), 

2. подтверждаю, что указанные в Заявке на участие в Проекте данные являются правдивыми 
и меня проинформировали об ответственности за умышленно искаженные данные, 
dane podane przeze mnie w Karcie Zgłoszenia Udziału w Projekcie są zgodne z prawdą 
i zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń z prawdą niezgodnych, 

3. меня проинформировали о том, что участвую в Проекте финансированным из фондов 
Европейского Союза в рамках Европейского социального фонда 
zostałem/am poinformowany/a o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

4. знаю, о том, что предоставление Заявки на участие в проекте не однозначно с участием в 
проекте, об этом проинформирует Приёмная Комиссия, в процессе подбора абитуриента 
для участия в проекте,  
jestem świadomy/a, iż złożenie Karty Zgłoszenia Udziału w Projekcie nie jest równoznaczne 
z zakwalifikowaniem mnie do udziału w Projekcie, o tym fakcie zadecyduje Komisja Rekrutacyjna 
w toku procesu rekrutacji do Projektu, 

5. даю своё согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в документах, 
необходимых для осуществления процесса набора абитуриентов, проведённого в рамках 
Проекта. 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach 
niezbędnych celem realizacji procesu rekrutacji prowadzonego w ramach Projektu. 

 
 

 

 

 

 

Дата и место 
Miejsce i data 

 Подпись заявителя 
Podpis uczestnika projektu 

 Подпись Родителей/Опекун 
(попечитель) ребёнка 

Podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego1 

 

 

                                                           
1 Dotyczy osoby zgłaszającej chęć udziału w projekcie, będącej osobą niepełnoletnią 


