
 

WNIOSEK O WYDANIE INFORMACJI O ZAGRANICZNYM DYPLOMIE 
 

Informacje o wnioskodawcy Adres do korespondencji w Polsce 

Imię:  

 

Nazwisko:  

 

Adres e-mail: 

 

Telefon: 

Nazwa1): 

 

Ulica:  

Nr budynku: 

Nr lokalu: 

Kod pocztowy: 

Miejscowość: 

Poczta: 

1) dotyczy adresu instytucji 

 

Opiniowany dokument 

Nazwa dokumentu2): 

Kraj wydania: 

Nazwa instytucji wydającej3): 

 

Nadany tytuł/stopień/kwalifikacje4): 

 

Kierunek/dziedzina: 

Rok rozpoczęcia studiów (jeśli dotyczy): 

Rok zakończenia studiów (jeśli dotyczy): 

Data wydania dokumentu (DD-MM-RRRR):  

Cel uznania dokumentu w Polsce:  

Dodatkowe informacje: 

 

2) np.: dyplom, certyfikat, dekret, transkrypt, zaświadczenie 
3) i 4) prosimy zachować oryginalną transkrypcję, o ile dokument został wydany w alfabecie łacińskim 

 

Poprzedni dokument o wykształceniu 

Nazwa dokumentu5): 

Kraj wydania: 

Nazwa instytucji wydającej6): 

 

Nadany tytuł/stopień/kwalifikacje7): 

 



Kierunek/dziedzina: 

Rok rozpoczęcia studiów (jeśli dotyczy): 

Rok zakończenia studiów (jeśli dotyczy): 

Data wydania dokumentu (DD-MM-RRRR):  

Dodatkowe informacje: 

 

5) np.: dyplom, certyfikat, dekret, transkrypt, zaświadczenie, świadectwo ukończenia szkoły średniej 
6) i 7) prosimy zachować oryginalną transkrypcję, o ile dokument został wydany w alfabecie łacińskim 

 

Wstaw 
„x” 

Lista załączonych dokumentów 

 Poświadczona kopia dyplomu lub innego dokumentu, którego ma dotyczyć opinia8) 

 Poświadczona kopia dokumentu stwierdzającego przebieg kształcenia prowadzącego do 
uzyskania opiniowanego dyplomu9) 

 Kserokopia poprzedniego dokumentu o wykształceniu 

 Kserokopia dokumentu stwierdzającego przebieg kształcenia prowadzącego do uzyskania 
poprzedniego dokumentu o wykształceniu (dotyczy studiów wyższych) 

 Kserokopie tłumaczenia na język polski ww. dokumentów (w przypadku dokumentów 
wydanych w języku innym niż: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, ukraiński) 

 Kserokopia dowodu tożsamości 

 Kserokopia dokumentu stwierdzającego zmianę nazwiska (jeśli dyplom został wydany na 
nazwisko inne, niż obecnie używane)  

8) i 9) tj. kopia poświadczona przez polskiego notariusza albo przez konsula RP w państwie wydania dokumentu 

 

Oświadczenia 

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem 
świadomy/-a odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku i przedstawionych 
dokumentach dla potrzeb procesu poświadczenia dokumentów klauzulą apostille, zgodnie  
z rozporządzeniem 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 (ogólnym 
rozporządzeniem o ochronie danych). 

Upoważniam Narodową Agencję Wymiany Akademickiej do weryfikacji moich dokumentów  
w państwie ich wydania. / I authorise the Polish National Agency for Academic Exchange to verify my 
documents with the bodies in the country of issue.  

 

Miejscowość i data:      Podpis wnioskodawcy: 

 

 


