
 

 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../2018 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ..................... 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STUDENCKIEGO STYPENDIUM  
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

studentom zamieszkałym w województwie lubelskim 
 

I. Dane osobowe kandydata do stypendium: 

1. Nazwisko i imię (imiona) ........................................................................................... 

Nazwisko rodowe* ......................................................................................................... 

2. Data urodzenia .......................................................................................................... 

3. Adres zamieszkania:  

Miejscowość .................................................................................................................,  

ulica ................................................. numer domu.............numer mieszkania.............. 

Kod............................Poczta .......................................................... 

Gmina .................................., Powiat ..................................., Województwo Lubelskie. 

Adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania: 

Miejscowość .................................................................................................................,  
ulica ................................................. numer domu.............numer mieszkania.............. 
Kod............................Poczta .......................................................... 
 

4. Dane do kontaktu: 

numer telefonu ................................................................................. 

adres e-mail ..................................................................................... 

II. Dane o studiach: 

1. Nazwa uczelni: .......................................................................................................... 

2. Adres uczelni: ............................................................................................................ 

3. Wydział: ..................................................................................................................... 

4. Kierunek: ................................................................................................................... 

5. Rok studiów: ................................................. 

6. Poziom studiów: (jednolite magisterskie, pierwszego stopnia, drugiego stopnia) ..................... 

7. Forma kształcenia: (stacjonarne, niestacjonarne) ............................................................. 

8. Data rozpoczęcia studiów jednolitych magisterskich lub studiów pierwszego 
stopnia: ............................................................ 
Data ukończenia/przewidywana data ukończenia studiów jednolitych magisterskich 
lub pierwszego stopnia: ................................... 
Data rozpoczęcia studiów drugiego stopnia: ................................................................. 
Przewidywana data ukończenia studiów drugiego stopnia: .......................................... 
________________________________ 
* wypełnić w przypadku zmiany nazwiska w trakcie studiów 
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 III. Wykaz osiągnięć stosownie do § 5 ust. 1 uchwały, z roku akademickiego 

poprzedzającego rok złożenia wniosku: 

 

1. Praca w kole naukowym/organizacji naukowej zarejestrowanym w uczelni 

macierzystej, udokumentowana potwierdzeniem kierownika/opiekuna koła 

naukowego/organizacji naukowej wraz z opisem działań studenta podejmowanych 

w trakcie ocenianego roku akademickiego 

 

a) nazwa jednego koła ........................................................................................................ 

b) nazwa drugiego koła ....................................................................................................... 

c) nazwa trzeciego i więcej kół naukowych .............................................................................. 

 

2. Działalność popularnonaukowa – organizacja lub współorganizacja imprez 

popularnonaukowych, udokumentowana kopią materiałów z imprezy zawierających 

imię i nazwisko organizatora lub współorganizatora imprezy, nazwę, datę i miejsce 

organizacji imprezy 

 

a) nazwa jednej imprezy ...................................................................................................... 

b) nazwa drugiej i więcej imprez ............................................................................................ 

 

3. Praca naukowo-badawcza  - program, grant, projekt, z wyłączeniem badań 

prowadzonych w ramach przygotowywanej pracy dyplomowej tj.: licencjackiej, 

inżynierskiej, magisterskiej, udokumentowana potwierdzeniem kierownika 

programu/grantu/projektu badawczego z informacją o terminie i zakresie 

wykonywanej pracy 

 

a) tytuł jednej pracy naukowo-badawczej ................................................................................. 

b) tytuł drugiej i więcej prac naukowo-badawczych .................................................................... 

 

4. Odbyte studia w ramach stypendium zagranicznego lub programów 

międzyuczelnianych, udokumentowane zaświadczeniem wydanym przez uczelnię 

macierzystą o odbytych studiach w innej uczelni w ramach stypendium 

zagranicznego lub programów międzyuczelnianych 

 

nazwa stypendium i uczelni zagranicznej ………….................................................................. 

 

5. Studia równoległe na dodatkowym kierunku studiów, udokumentowane 

zaświadczeniem wydanym przez właściwą uczelnię 

 

a) nazwa uczelni i pierwszego dodatkowego kierunku ................................................................ 
b) nazwa uczelni i drugiego lub więcej dodatkowych kierunków studiów 

........................................................................................................................................ 
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6. Studia międzydziedzinowe, udokumentowane zaświadczeniem wydanym przez 

właściwą uczelnię 

 

nazwa uczelni i kierunku studiów ........................................................................................... 

 

7. Publikacje naukowe – publikacja w zeszycie naukowym lub na poziomie 

czasopisma uczelnianego/specjalistycznego, udokumentowana kopią stron, które 

zawierają: tytuł publikacji, nazwisko autora, datę i miejsce wydania lub opinią 

recenzenta 

 

a) tytuł pierwszej publikacji ................................................................................................... 

b) tytuł drugiej publikacji ....................................................................................................... 

c) tytuł trzeciej i więcej publikacji ............................................................................................ 

 

8. Czynny udział w konferencji naukowej, seminarium naukowym poprzez 

wygłoszenie referatu, wykładu, komunikatu, prezentacji, wystąpienie z posterem, 

udokumentowany oficjalnym programem zawierającym imię i nazwisko 

wnioskodawcy, datę, miejsce, podmiot organizujący, temat oraz formę i tytuł 

wystąpienia 

 

a) tytuł wystąpienia w jednej konferencji .................................................................................. 

b) tytuł wystąpienia w drugiej konferencji ................................................................................. 

c) tytuł wystąpienia w trzeciej i więcej konferencjach .................................................................. 

 

9. Patenty, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, prawa z rejestracji 

wzorów przemysłowych lub topografii układu scalonego oraz zgłoszenia wynalazków, 

udokumentowane arkuszem zgłoszeniowym wynalazku lub prawa ochronnego oraz 

potwierdzeniem zgłoszenia wynalazku lub prawa ochronnego z urzędu patentowego 

zawierającego datę i numer zgłoszenia 

 

a) jedno zgłoszenie ............................................................................................................. 

b) drugie lub więcej zgłoszeń ................................................................................................ 

 

10. Osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne lub sportowe, udokumentowane 

dyplomem lub innym potwierdzeniem o uzyskanej nagrodzie, zawierającym: imię 

i nazwisko wnioskodawcy, datę, nazwę przedsięwzięcia/imprezy 

 

nazwa osiągnięcia edukacyjnego lub artystycznego lub sportowego  

– zajęte miejsce (pierwsze, drugie lub trzecie) 

........................................................................................................................................ 
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11. Działalność/świadczenia w wolontariacie, udokumentowane zaświadczeniem  

lub innym dokumentem potwierdzającym odbycie wolontariatu, zawierającym termin, 

zakres świadczeń, imię i nazwisko wolontariusza lub kopią porozumienia  

o świadczenie wolontariatu 

 

świadczenie wolontariusza – miejsce i termin ........................................................................... 

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

 

 

.........................................                                .............................................................. 
Miejscowość, data       Czytelny podpis Wnioskodawcy 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Oświadczam, że: 

1) powyższe dane wypełnione są zgodnie ze stanem faktycznym i zobowiązuję się  

do niezwłocznego zawiadomienia o wszelkich zmianach, 

2) oświadczam, że adres e-mail wskazany we wniosku jako adres do kontaktu jest  

w mojej wyłącznej dyspozycji, 

3) wyrażam zgodę, w przypadku stwierdzenia błędów w złożonym wniosku i/lub innych 

braków i rozbieżności w dokumentacji, do przesłania pocztą elektroniczną na adres  

e-mail Wnioskodawcy wykazu błędów, braków, rozbieżności wraz z wezwaniem do ich 

usunięcia i uzupełnienia, 

4) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wykorzystanie 

wizerunku w celu przeprowadzenia procedury przyznawania Studenckich Stypendiów 

Marszałka Województwa Lubelskiego oraz promocji Województwa Lubelskiego, 

5) informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodnie z prawdą. 

 

 

.........................................                                .............................................................. 
Miejscowość, data       Czytelny podpis Wnioskodawcy 
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Informacja dla studentów składających wniosek  

o Studenckie Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego 

 

 

 

1. Administratorem, który jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych jest 

Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin. 

2. Dane osobowe są przetwarzane w celach: przyznania Studenckich Stypendiów Marszałka 

Województwa Lubelskiego, rozliczenia przyznanego stypendium, w tym zobowiązań 

podatkowych, archiwizacji oraz promocji Województwa Lubelskiego. 

3. Dane osobowe przetwarzane są: 

a) na podstawie wyrażonej zgody, 

b) w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym, 

c) w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze. 

4. Kontakt we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

możliwy jest pod adresem mailowym: iod@lubelskie.pl (inspektor ochrony danych). 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat liczonych od roku następnego 

 po przyznaniu Studenckich Stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego, zgodnie  

z Instrukcją Kancelaryjną. 

6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje 

brakiem możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone. 

7. Przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku, o którym mowa  

w pkt. 3 lit. a. 

8. Przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, 

o którym mowa w pkt. 3 lit. a. 

9. Przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania. 

10. Przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z sytuacją 

szczególną w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. b. 

11. Przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

12. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia 

jakiejkolwiek decyzji. 

 

 

 

 

 .........................................                                .............................................................. 
Miejscowość, data       Czytelny podpis Wnioskodawcy 

 


