WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE
20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
Załącznik nr 6
do Regulaminu świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Data złożenia wniosku / .................................. podpis pracownika / .......................................

Nr wniosku / …..………..…

Date of submission of the application

Application no.

functionary signature

WNIOSEK O STYPENDIUM REKTORA: KATEGORIA SPORTOWA
w roku akademickim 2019/2020
I.

Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium rektora / Personal data of the person applying
for rector’s award
Imię / Name:

Nazwisko / Surname:

Kierunek studiów / Field of study:

PESEL
Studia / Studies:

 pierwszego stopnia /  drugiego stopnia /
first-cycle

 stacjonarne /

 jednolite /

second-cycle

full-time studies

Nr albumu /
Student album no.:

 niestacjonarne /

long-cycle

part-time studies
Rok studiów / Year of study:

 pierwszy /

Obywatelstwo / Citizenship:

 drugi /

first

second

 trzeci /

 czwarty /

 piąty /

third

fourth

fifth
Telefon kontaktowy (obowiązkowo) /
Phone number (mandatory):

Adres zamieszkania / Current address:

….……………………………………………………………………..…….…………
___ ___

- ___ ___ ___

…………………………..………………………………….

e-mail (mandatory):

Proszę o przyznanie stypendium rektora na podstawie osiągnięć sportowych uzyskanych w roku
akademickim 2018/2019, zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii
i Innowacji w Lublinie.
Dyscyplina sportowa / Sport:
OSIĄGNIECIA SPORTOWE uzyskane w roku akademickim 2018/2019 /
SPORT ACHIEVEMENTS obtained in the 2018/2019 Academic Year
osiągnięcia we współzawodnictwie krajowym
(uzyskane miejsce, pełna nazwa zawodów, data) /
achievements in national competition
(place obtained, competition full name, date)

Dokument potwierdzający osiągnięcie
(np. zaświadczenie, certyfikat, dyplom itp.) /
Document confirming achievement
(for example certificate, diploma etc.)

osiągnięcia we współzawodnictwie międzynarodowym
(uzyskane miejsce, pełna nazwa zawodów) /
achievements in international competition
(place obtained, competition full name)

Dokument potwierdzający osiągnięcie
(np. zaświadczenie, certyfikat, dyplom itp.) /
Document confirming achievement
(for example certificate, diploma etc.)

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

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

(miejscowość, data) / (place and date)

(czytelny podpis studenta) / (signature – name and surname)

1

OŚWIADCZENIA

S T U D E N T A / STUDENT

STATEMENTS

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania art. 233 § 1 kodeksu karnego,
który za składanie fałszywych zeznań przewiduje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, art. 286 § 1
kodeksu karnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) oraz obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
pomocy materialnej oświadczam, że / I am aware of criminal liability for false statements, referred to the Art. 233 § 1
of the Penal Code, which provides for imprisonment from 6 months to 8 years for giving false testimony, referred to the Art.
286 § 1 of the Penal Code (Journal of Laws from 2018, item 1600, as amended) and the obligation of reimbursement
1
improperly collected benefits, I declare that:
 podane przeze mnie dane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym / the information given by me
in the application is true,

 przedłożone przeze mnie zaświadczenia dokumentują wszystkie osiągnięcia sportowe wykazane we wniosku,
a załączone kopie są zgodne z oryginałami / the certificates presented by me document all sport achievements
demonstrated in the application and the copies attached are true to the originals,
 zapoznałem/am się z zasadami przyznawania świadczeń określonymi w Regulaminie świadczeń dla studentów
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie i w załącznikach do regulaminu i akceptuję jego zapisy /
I have read the rules of granting benefits specified in the Regulations of granting benefits for students of the University
of Economics and Innovation in Lublin and in the annexes to the Regulations and accept its provisions,


dodatkowo studiuję / I study in addition tak/yes  nie/no  ………………………………………………..
(nazwa uczelni, kierunek i rok) /
(name of the university, field of study, year)



ukończyłem/ukończyłam studia wyższe: / I graduated:
 pierwszego stopnia / first-cycle studies tak/yes  nie /no
 drugiego stopnia / secondo-cycle studies

tak/yes  nie/no 

 jednolite studia magisterskie / long-cycle studies

tak/yes  nie/no 

data ukończenia / completion date:
…………………………………….
data ukończenia / completion date:
…………………………………….
data ukończenia / completion date:
…………………………………….

 jestem kandydatem na żołnierza zawodowego lub żołnierzem zawodowym i podjąłem studia na podstawie

skierowania przez właściwy organ wojskowy lub otrzymałem pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie
przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, / I’m a candidate for a professional service or a professional
soldier and I started my studies based on the referral by the competent military authority or I received help due to access
to education based on provisions on military service of professional soldiers,
tak/yes 
nie/no 
 jestem funkcjonariuszem służb państwowych w służbie kandydackiej albo funkcjonariuszem służb państwowych

i podjąłem studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego oraz otrzymałem pomoc
w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie, / I’m a functionary of state services in the candidate
service or a functionary of state services and I started my studies based on the referral or consent of the appropriate superior
and received help due to access to education based on provisions on service,
tak/yes 
nie/no 

- nie pobieram na więcej niż jednym kierunku studiów świadczeń dla studentów: stypendium socjalnego,
stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora lub/i zapomogi, / I do not receive student benefits
for more than one field of study: a need-based bursary, a benefit for disabled persons, a rector’s award and/or an allowance,

- do dnia złożenia niniejszego wniosku pobierałem/am stypendium socjalne, stypendium dla osób
niepełnosprawnych, zapomogę i/lub stypendium rektora: / until the day of submitting this application I was receiving
a need-based bursary, a benefit for disabled persons, an allowance and/or a rector’s award: tak/yes 
nie/no
przez okres / over a period: ...…...………................................
---------------------------------------------------------

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

(miejscowość, data) / (place and date)
(czytelny podpis studenta) / (signature – name and surname)
_______________________________________________________________________________________________________

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 przyjmuję do wiadomości, że:
- Administratorem danych przetwarzanych w związku z udzielaniem pomocy materialnej studentom jest Wyższa
Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie z siedzibą przy ul. Projektowej 4.

1

Zaznaczyć właściwe / tick as appropriate
2

- W Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie powołano Inspektora Ochrony Danych, p. Leszka Gońkę,
adres email: iod@wsei.lublin.pl, tel. 81/749-32-33.
- Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia pomocy materialnej.
- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach odrębnych.
- Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.
- Realizacja zadań w zakresie udzielania świadczeń dla studentów znajduje podstawę w ustawie z dnia 20 lipca
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.). Osoba, której dane dotyczą
jest zobowiązana do podania tychże danych, gdy ubiega się o udzielenie pomocy materialnej.
---------------------------------------------------------

(miejscowość, data) / (place and date)

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

(czytelny podpis studenta) / (signature – name and surname)

3

