
Sprawdzian uzdolnien  artystycznych 
na kierunku Architektura wnętrz 

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji sprawdzian uzdolnień artystycznych na kierunku 

Architektura wnętrz odbędzie się 29 i 30 czerwca 2021 r. 

 

W dniu egzaminów prosimy stawić się przed budynkiem Wydziału Architektury  

przy ul. Akademickiej 7 o godzinie 8.30. 

 

Pierwszego dnia sprawdzianu – 29 czerwca 2021 r. – należy przynieść portfolio. 

 

Przy wejściu zostaną Państwo poddani pomiarowi temperatury ciała. Do budynku będą 

wpuszczane wyłącznie osoby w maseczkach. 

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne przed wejściem do budynku prosimy zachować 

bezpieczny odstęp – minimum 1,5 m. 

 

W dniu egzaminu należy przynieść wypełnione i podpisane oświadczenie o świadomości 

obowiązującego zagrożenia spowodowanego COVID-19, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, 

dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz przybory wyszczególnione na stronie 

rekrutacji.  

Kandydaci niepełnoletni są obowiązani przedłożyć również zgodę przedstawiciela ustawowego 

(rodzica lub opiekuna prawnego) na udział w sprawdzianie. 

Co przygotować na sprawdzian uzdolnień artystycznych? 

Do sprawdzianu należy przygotować: 

 deskę rysunkową o wymiarach 50 cm x 70 cm, 

 klipsy, za pomocą których będzie można przymocować kartkę do deski, 

 taśmę klejącą i nożyk lub nożyczki, 

 ołówek lub zestaw ołówków, temperówkę, gumkę, 

 materiały piśmiennicze pozwalające na wykonanie rysunku techniką barwną (np.: kredki, 

flamastry, pastele, farby – akwarele, gwasze oraz pędzle i naczynia z wodą). 

NIE NALEŻY przynosić własnego bristolu! 

Prosimy na egzamin założyć wygodne buty i strój nieutrudniający ruchów. 

Podczas egzaminu nie będzie można korzystać z telefonów komórkowych. 



 
 

 ..................................................................  
 (imię i nazwisko) 

 ..................................................................  
 (telefon kontaktowy) 

 ..................................................................  
 (data) 

OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisana/podpisany, oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 
podczas pobytu na terenie Politechniki Śląskiej. 

Niniejszym oświadczam, że: 

1) nie jestem i w ostatnim czasie (tj. 10 dni) nie byłam/byłem objęta/objęty kwarantanną lub nadzorem 
epidemiologicznym, 

2) w ciągu ostatnich 21 dni nie miałam/miałem kontaktu z osobą, która była objęta kwarantanną, nadzorem 
epidemiologicznym lub wykazywała wyraźne objawy zarażenia SARS-CoV-2, 

3) nie mam objawów sugerujących możliwość zachorowania na COVID-19, tj.: 

a) nie jestem osłabiona/osłabiony, 

b) nie kaszlę, 

c) nie odczuwam bólów mięśniowych, 

d) nie mam duszności, 

e) nie mam zaburzeń węchu i smaku, 

4) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan mojego zdrowia. 

W przypadku gdy zostanę objęta/objęty kwarantanną lub innym środkiem zapobiegawczym związanym z COVID-19 
do 14 dni od czasu mojego pobytu na Politechnice Śląskiej poinformuję o tym fakcie zarządcę obiektu. 
Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego obowiązku. 

  ...................................................................  
  (podpis) 
 
 
1. Administrator danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Śląska. Może Pani/Pan skontaktować się z 
administratorem w następujący sposób: 

1) listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice 
2) przez e-mail: RR1@polsl.pl 

2. Inspektor ochrony danych 
Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący 
sposób: 

1) listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice 
2) przez e-mail: iod@polsl.pl 

 
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dla celów związanych z bezpiecznym przeprowadzeniem 
sprawdzianu z uzdolnień artystycznych w ramach egzaminu wstępnego na Wydziale Architektury 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. d) i art. 9 ust. 2 lit. i) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 

mailto:iod@polsl.pl


 
 

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) w powiązaniu ze 
Środowiskowymi wytycznymi, w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni oraz przepisami 
ustawy z dnia  02.03.2020  r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji celu, którym jest zapewnienie 
bezpieczeństwa osób uczestniczących w sprawdzianie uzdolnień artystycznych w ramach egzaminu wstępnego 
przeprowadzanego na Wydziale Architektury.  

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.  

4. Okres przechowywania danych osobowych 

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do przeprowadzenia sprawdzianu z 
uzdolnień artystycznych z uwzględnieniem zaleceń Sanepidu dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w Uczelni, 
nie dłużej jednak niż do dnia zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w 
semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 

 
5. Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub 
podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych; 

2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia 
niekompletnych danych osobowych; 

3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez 
Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; 

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu na 
Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie 
naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego,  
lub w celu realizacji zadania publicznego.  
UWAGA:  
w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w 
dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację; 

6) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych 
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do 
odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, 
abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie 
przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu 
tylko co do tych danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany, czyli w formie elektronicznej, 
na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody; 

7) prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 

8) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Przyjęłam/Przyjąłem do wiadomości 

............................................................                                                        
(czytelny podpis) 

…………………...…., data……….............. 

(miejscowość) 
 



 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
rodzica/opiekuna prawnego 

niepełnoletniego kandydata na studia 

STATUTORY REPRESENTATIVE’S declaration 

Dane rodzica/opiekuna prawnego* 

(Parent’s/Statutory representative’s data*) 

imię i nazwisko/full legal name 

…………………………………………………………………… 

adres zamieszkania/residence address 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

numer PESEL, a w przypadku jego braku –  
seria i numer paszportu/dowodu osobistego* 

PESEL number and in case of lack of aforementioned – 
passport number and series/ identity document (ID) 
number and series * 

………………………………………………………………….. 

data wydania paszportu/dowodu osobistego 

date of issue of passport/ identity document (ID) 

………………………………………………………………….. 

organ wydający paszport/dowód osobisty 

the authority issuing passport/identity document (ID) 

………………………………………………………………….. 

numer telefonu**/telephone number** 

………………………………………………………………….. 

adres e-mail**/е-mail address** 

………………………………………………………………….. 

 Dane dziecka/podopiecznego* 

(Child’s/ward’s data*) 

imię i nazwisko/full legal name 

…………………………………………………………………… 

adres zamieszkania/residence address 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

numer PESEL, a w przypadku jego braku –  
seria i numer paszportu/dowodu osobistego* 

PESEL number and in case of lack of aforementioned – 
passport number and series/ identity document (ID) 
number and series * 

………………………………………………………………….. 

data wydania paszportu/dowodu osobistego 

date of issue of passport/ identity document (ID) 

………………………………………………………………….. 

organ wydający paszport/dowód osobisty 

the authority issuing passport/identity document (ID) 

………………………………………………………………….. 

 

Ja, niżej podpisana(-ny), działając jako przedstawiciel ustawowy swojego dziecka/podopiecznego* do dnia 
uzyskania pełnoletności przez moje dziecko/podopiecznego 
I, the undersigned, acting as the statutory representative of my child/ward* until my child/ward reaches legal age 

I. Oświadczam, że zapoznałam(-łem) się z zasadami rekrutacji oraz warunkami odbywania studiów na 
Politechnice Śląskiej. 
I hereby declare that I have read the recruitment rules and the conditions of study at the Silesian University of 
Technology. 



 

 

 

II. Wyrażam zgodę na: 
I hereby give my consent: 

1) udział mojego dziecka/podopiecznego* w rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej, 
for my child/ward* to partake in the admission process for studies at the Silesian University 
of Technology, 

2) wpisanie mojego dziecka/podopiecznego na listę studentów, a tym samym na podjęcie przez niego 
studiów na Politechnice Śląskiej albo ewentualne złożenie przez niego rezygnacji z tych studiów, jak 
również składanie wszelkich innych dokumentów i oświadczeń związanych z podjęciem oraz przebiegiem 
ww. studiów, w tym wszelkich próśb i wniosków, 
enrol my child/ward on the students list, and thus her/his undertaking the studies at the Silesian University 
of Technology or her/his resignation from these studies, as well as submission of all other documents and 
statements related to the undertaking and course of the abovementioned studies, including all requests and 
applications, 

3) podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za usługi edukacyjne – 
oświadczam, że znam i akceptuję jego treść oraz wynikające z tego tytułu zobowiązania finansowe, 
signing of the statement on reading and accepting the terms of payment for educational services – I declare that 
I know and accept the statement and the financial obligations arising from this title, 

4) złożenie wniosku o przyznanie mojemu dziecku/podopiecznemu* miejsca w domu studenckim – 
oświadczam, że znam i akceptuję wynikające z tego tytułu zobowiązania finansowe, a także znam 
i akceptuję obowiązujący Regulaminem mieszkańca domu studenckiego Politechniki Śląskiej. 
to submit application for accommodation in student housing for my child/ward* – I hereby declare that I know 
and acknowledge financial obligations rising from that action, and I also know and accept the applicable 
Regulations of the Residents of Student Dormitory of the Silesian University of Technology. 

III. Potwierdzam wszelkie oświadczenia, podania, wnioski, prośby, zgody i inne czynności prawne dokonane 
dotychczas przez moje dziecko/podopiecznego* w związku z rekrutacją i odbywaniem studiów w Politechnice 
Śląskiej. 
I hereby confirm all and any declarations, applications, claims, consent forms, and other legal actions performed 
by my child/ward* thus far regarding the admissions process and undertaking studies at the Silesian University 
of Technology. 

IV. Oświadczam, że zapoznałam(-łem) się z klauzulą informacyjną dostępną na stronie internetowej pod 
adresem https://rekrutacja.polsl.pl/wymagane-dokumenty/ lub https://apply.polsl.pl 
I hereby declare that I have read the information clause available on the website at 
https://rekrutacja.polsl.pl/wymagane-dokumenty/ or https://apply.polsl.pl  

...................................................................... 
 (miejscowość, data) 

(place, date) 

...................................................................... 
(własnoręczny, czytelny podpis ) 

(own hand, legible signature) 

Podpis rodzica/przedstawiciela ustawowego 
Parent’s/representative’s signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Niepotrzebne skreślić 
* Strike out if not applicable 
** Informacja zalecana. Dotyczy tylko kandydatów na studia, którzy nie będą pełnoletni w dniu rozpoczęcia studiów. 
** Filling out this field is highly advised. It only applies to candidates who will be minors on first day of the semester.  


