
 
 

 
DYREKTOR 

POLICEALNEJ SZKOŁY 

MEDYCZNEJ W SŁUPSKU 

 

 
 
 

/wpisuje szkoła/ 

 
 

K W E S T I O N A R I U S Z    O S O B O W Y 
 
Proszę o przyjęcie mnie na zajęcia prowadzone systemem:  stacjonarnym: 

wieczorowym/dziennym/ zaocznym   
x/ 

do Policealnej Szkoły Medycznej w Słupsku 

na kierunek…………………………………………………………………………………………... 
w razie nieuruchomienia wybranego kierunku 

wybieram drugi kierunek……………………………………………………………………………. 
KANDYDAT 

1. Nazwisko: ………………………………….Imiona: …………………………………………... 

2. Data i miejsce urodzenia: dzień …………… miesiąc …………………………rok …………… 

w ……………………….. woj. ………………………………….kraj ………………………… 

3. Imiona rodziców: ………………………………………………………………………………... 

4. Nazwisko panieńskie/u mężatek/: ………………………………………………………………. 

5. Adres stałego zamieszkania: kod ……………………. miejscowość ………………………….., 

woj. …………………………. ulica ……………………… nr domu ……… mieszkania …….. 

telefon stacjonarny …………………………, telefon komórkowy ……………………………, 

e-mail: ……………………………….. 

6. Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………….. 

7. Obywatelstwo …………………………………………………………………………………… 

8. Stwierdzam zgodność danych personalnych z dowodem osobistym (wypełnia osoba 

przyjmująca): seria …… nr dowodu osobistego …………………wydany przez …………….. 

…………………………….. w dniu ………………………….. lub innym dokumentem.  

9. Stosunek do powszechnego obowiązku służby wojskowej *: 
─ przedpoborowy – poborowy – tak/niex 

─ przeniesiony do rezerwy – tak/niex 

─ przynależność do Wojskowej Komendy Uzupełnień w: ………………………………….. 

10. Wybrany język obcy – język angielski/język niemiecki/język francuskix 

11. Jednocześnie wyrażam zgodę na podpisanie umowy na przeprowadzenie procesu szkolenia w dniu złożenia kwestionariusza. 
Wyrażam zgodę na automatyczne powtarzanie semestru w razie nieklasyfikowania mnie lub niepromowania w danym 

semestrze bez składania dodatkowego podania/wniosku. 

12. Informacje o szkole uzyskałam/em z …………………………………………………………………………………………….... 

 
prawidłowość danych zawartych w podaniu oraz zgodę na proces 

kształcenia na warunkach zawartych w statucie PSM oraz 
kwestionariuszu potwierdzam własnoręcznym podpisem 

 
Słupsk, dnia ………………20 …….r.   ………………………………………… 

/podpis kandydata/ 

nr ewid. /PESEL/            

nr ewid. słuchacza      -   
m.p

. 

miejsce 

na fotografię 



UWAGA: 
Kwestionariusz powinien być wypełniony czytelnie i dokładnie,  */ zbędne skreślić 

 
 

Do podania załączam: 
 

L.p. Spis dokumentów* Pokwitowanie w przypadku odbioru 

dokumentów 

1 Świadectwo dojrzałości (oryginał, kopia*)   

2 
Świadectwo ukończenia szkoły średniej 

(oryginał, kopia*) 
  

3 Zdjęcie do legitymacji     

4 
Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak 
przeciwwskazań do podjęcia nauki 

  

5 Świadectwo ukończenia szkoły policealnej*   

6 Dyplom ukończenia szkoły policealnej*   

7 Indeks*   

    

    

    

 

*/ zaznaczyć, które zostały złożone 
 

 
Słupsk, dnia ...................20..........r.    ........................................................... 

/podpis pracownika szkoły/ 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że 
Administratorem Danych jest Dyrektor - Policealnej Szkoły Medycznej w Słupsku i Szkoły Policealnej nr 10 w Słupsku, 
przy ul. H. Kołłątaja 32, 76-200 Słupsk. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych telefoniczny: (0-59) 72-81-
444 lub e-mail: polmed32@op.pl. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja ustawowych obowiązków 
administratora. Podstawą przetwarzania są przepisy prawa lub zgoda. Dane osobowe będą udostępniane tylko 
odbiorcom, wskazanym przez przepisy prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, nie będą 
przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Dane osobowe wynikające z 
procedowania będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i 
archiwizacji dokumentacji. Osoby, których dane dotyczą mają prawo  do ochrony danych osobowych, dostępu do treści  
swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych naruszy przepisy o ochronie danych. W 
przypadku przetwarzania na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą ma prawo do wycofania się ze zgody, 
żądania usunięcia, bycia zapomnianym oraz przenoszenia danych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania 
Państwa danych znajdują się na stronie: https://polmed32.pl/pageinfo/rodo.php   


