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KWESTIONARIUSZ OSOBOWY  
 

1. Imi ę (Imiona): …………………………………………………………. 

2. Nazwisko: ………………………………………..……………...…...… 

3. Nazwisko rodowe: …………………………………………………….. 

4. Data i miejsce urodzenia:……………………………………………... 

5. Obywatelstwo: ………………………………………………………… 

6. Nr ewidencyjny (PESEL): ……………………...………………………………..…………….. 

7. Imiona rodziców: ………………………………………………………..…………….……....... 

8. Dane adresowe: 
 

Dokładny adres zameldowania Adres do korespondencji 
 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 
 (województwo, powiat, gmina) 

           Miasto                        Wieś  

Nr tel.: ……………………………………..…...  

 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

Nr tel.: ……………………………..…………... 

e-mail: ................................................................. 

 
9. Wykształcenie: ……………………………………………………………………….………….. 

(Nazwa szkoły, rok ukończenia) 
 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

10. Aktualne miejsce zatrudnienia: 

Nazwa zakładu pracy, adres, nr telefonu Stanowisko 
 

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

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

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

 

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

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

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

 

 

 

 
 

Miejsce  
na fotografię 

(3,5x4,5 cm – aktualna, 
zgodna z wymogami 

dotyczącymi dowodów 
osobistych) 
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11. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (np. stopień znajomości języków 
obcych, prawo jazdy, obsługa komputera): 

Określenie uprawnienia, umiejętności 
Okres ważności 

uprawnienia 
 

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

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

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

 

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

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

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

12. Powszechny obowiązek obrony: 

−−−− stosunek do powszechnego obowiązku obrony: ……………………………………………… 

−−−− przynależność ewidencyjna do WKU: ………………………………………………...……… 

13. Osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku:………………….……………….…… 
              (Imię i Nazwisko dokładny adres, nr telefonu, pokrewieństwo) 

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

………………………………………………………………………………………………………… 

14. Oświadczam, iż posiadam /nie posiadam/………………….…………………………….. 
(lekki, umiarkowany, znaczny) 

stopień niepełnosprawności (należy złożyć kopię orzeczenia). 

15. Czy wcześniej studiowałaś/eś w WSAP? Nie  Tak – nr indeksu………………. 

16. Oświadczam, że dane zawarte w pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 są zgodne z dowodem osobisty 

seria  ……………. nr …………………………… wydanym przez ………..……………………. 

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

dnia ……………………………… albo innym dowodem tożsamości ……………………...…… 

…………………………………………………………………………………………………….. 
 
______________________________    ___________________________ 
Miejscowość, data       Podpis kandydata 

          
------------------------------------------------------ 

         Podpis pracownika, data 
 
 
 
 
 
 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym dla potrzeb 
WSAP w Ostrołęce /zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883       
z poz. zm./.” 

_____________________________ 
         Podpis kandydata 
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ŻY C I O R Y S  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
       ___________________________ 
       Podpis kandydata 
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Ostrołęka, dnia .................................... 
 ............................................. 

    (Nazwisko i Imię) 
 

.............................................. 
(Adres zamieszkania) 
 

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

.............................................. 
      (Nr  telefonu) 

 
 

Komisja Rekrutacyjna 

Wyższej Szkoły Administracji Publicznej 

w Ostrołęce 

 

 

  

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie do Wyższej Szkoły 

Administracji Publicznej w Ostrołęce na I rok studiów I stopnia w trybie*) 

................................................................................. Wydział Administracji, kierunek 

administracja w roku akademickim 2016/2017. 

 

 

 

Z poważaniem 

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

       (podpis) 

    

 

 
 
 

*) tryby studiów: stacjonarny, niestacjonarny 
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Nazwisko i Imię kandydata ……………......................................................................……………………………………………………… 
 
 
 
 
Wstępny wybór języka obcego*: 
 

w pierwszej kolejności   w drugiej kolejności 
 

1. Język angielski      □    □  

2. Język niemiecki      □    □  

3. Język rosyjski       □    □  

 

*  Wybór języka obcego następuje po pierwszym semestrze  

 

Wstępny wybór specjalności* 

w pierwszej kolejności   w drugiej kolejności 

 

1. Administracja publiczna    □      □ 

2. Rachunkowość i finanse publiczne   □      □ 

3. Służby porządku publicznego   □     □ 

4. Służby socjalne     □      □ 

5. Samorząd terytorialny    □      □ 

6. Organizacja turystyki i rekreacja   □      □ 

7. Prawo Unii Europejskiej    □       □ 

 

*   Wybór specjalności następuje po czwartym semestrze  

 


