
PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
/ FILL IN WITH CAPITAL LETTERS / 

Kielce, .........................................
………………………………………..…..
   imię ( imiona ) i nazwisko wnioskodawcy
/ name (names) and surname of the applicant / 

………………………………………..…..
adres do korespondencji/adres zamieszkania
na terenie RP
/ address to correspondence / 
address of residence in the Republic of Poland /

………………………………………..…..
adres e – mail
/ e-mail / 
………………………………………..…..
nr telefonu
/ telephone number / 
                                                                                        Świętokrzyski Kurator Oświaty
                                                                                        al. IX Wieków Kielc 3
                                                                                        25-516 Kielce

                                                                                    
Wniosek o uznanie świadectwa uzyskanego za granicą

             / Application for the recognition of foreign school certificates and diplomas / 

Proszę o uznanie świadectwa ...................................................................................................
/ I apply for a recognition of the certificate /          pełna nazwa śwaidectwa w oryginale
                                                                                             / full name of the certificate in original / 
......................................................................................................................................................

wydanego …………………przez..............................................................................................
/issued /       (data wydania)          / by /                                     (nazwa szkoły, miejscowość, kraj)
                      / issue date /                                                                    / name of school / place / country /
....................................................................................................................................................................

dla................................................................................................................................................................
/ for /                                (imię/imiona i nazwisko osoby dla, której wystawiono świadectwo)
                                        / name(s) and surname of a certificate owner /

urodzonej/urodzonego w dniu …………... w……………………………………………….……..……., 
/ born on /                                                                   / in /                          (miejsce urodzenia, kraj)
                                                                                                                     / place of birth, country / 

za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie: 
/ as a document confirming the level of education in the Republic of Poland: /  

 podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie branżowe, średnie 
(właściwe zakreślić)
/ primary, lower secondary, basic vocational, stage I sectoral vocational, stage II sectoral vocational, general 
secondary education / (circle appropriate one) /

oraz 
/ and /

 uprawnienie do kontynuacji nauki, uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (właściwe 
zakreślić).
/ confirmation of the right to continue education or confirmation to apply for admission to higher 
education institutions (circle appropriate one) /



Decyzję o uznaniu świadectwa zamierzam złożyć:
/ The decision of recognition of the certificate I intend to submit to: / 

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

(uczelnia, instytucja, pracodawca)

/ university / institution / employer/ 

Potwierdzam odbiór złożonych wraz z wnioskiem oryginałów dokumentów.
/ I confirm I have received original documents submitted with the application /  

………………………………………..                       -------------------------------------------------                                                 
(data)                                                                             (podpis)

                                       / date /                                                                                  / signature / 

Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia 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 
(Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) zapoznałe(a)m się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z przysługującym 
prawem dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w 
każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

  .............................................
/ At the same time I declare that according to Article 13, points 1 and 2 of the Regulation (EU) 2016/679 of the 
European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the 
processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (OJ L 119, 
4.5.2016) I learned the content of the data protection clause, also on the right of access to personal data and to their 
correction, withdraw the consent of processing personal data at any time, as well as, that the provision of personal 
data was freely given. /
                                                                                                     .............................................

Załączniki ( zaznaczyć właściwy □ )
Appendices ( tick the appropriate box □ )
□ 1. Zalegalizowany oryginał (duplikat) świadectwa uzyskanego za granicą; 
/ 1. Legalised original foreign certificate or its duplicate; / 
□ 2. Oświadczenie, że przedkładane świadectwo nie stanowiło dotychczas przedmiotu postępowania 

administracyjnego w zakresie uznania w Rzeczypospolitej Polskiej; 
/ 2. Declaration, that a submitted certificate has not previously been the subject of administrative 

proceedings regarding the recognition in the Republic of Poland; / 
□ 3. Zaświadczenie potwierdzające, że przedkładane świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na 

studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa 
instytucja wydająca świadectwo (jeżeli na świadectwie brak jest adnotacji stwierdzającej takie 
uprawnienie); 

/ 3. A document confirming that a submitted certificate is entitling to apply to any type of university in the 
country where an institution that issued the document is located (only if there is not a note with such an 
authorization / 

□ 4. Dokument przedstawiający przebieg kształcenia; 
/ 4. A document presenting the course of education process. / 
□ 5. Tłumaczenie na język polski świadectwa i innych dokumentów sporządzonych w języku obcym; 
/ 5. Original translations of foreign documents into Polish; / 
□ 6. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano świadectwo - upoważnienie 

wystawione przez właściciela świadectwa. 
/ 6. In case when a submitter is not the one whom the certificated was issued to an authorization letter 

issued by the certificate owner. / 

....................................................................
           podpis osoby składającej wniosek 
/ signature of the owner of the certificate /
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