
Załącznik nr 4 do Regulaminu ustalania wysokości , przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów 

studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w  Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie 

 
Data złożenia wniosku: …………………………………………. 

 

Podpis pracownika Uczelni……………………………………. 

 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA  

DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW  

 

Część A – wypełnia student 

I. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium 

Imię i nazwisko 

PESEL Numer albumu 

 Tryb studiów*: 

Stacjonarne 

Niestacjonarne 

Rok studiów Semestr Poziom studiów*: 

I stopnia 

II stopnia 

Miejsce stałego zamieszkania 

 

 

 

Telefon 

Adres korespondencyjny studenta 

 

 

 

Adres e-mail 

*) właściwe zakreślić 
 

II. Proszę o przyznanie w roku akademickim 2018/2019 stypendium rektora dla najlepszych studentów na 

podstawie następujących osiągnięć: 

 

 wysokiej średniej ocen   Tak/ Nie* 

 posiadanych osiągnięć naukowych lub artystycznych Tak/ Nie* 

 posiadanych wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym 
Tak/ Nie* 

*) właściwe zakreślić 

 (wypełnia pracownik uczelni) 

       

                                                                                      

…………………………………… 

 podpis pracownika uczelni 
 

Świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że: 

 po ukończeniu w dniu ……………………………….. studiów pierwszego 

stopnia kontynuuję naukę w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra 

Tak/ Nie* 

 ukończyłam/em studia pierwszego stopnia Tak/ Nie* 

 ukończyłam/em studia drugiego stopnia Tak/ Nie* 

 ukończyłam/em jednolite studia magisterskie Tak/ Nie* 

*) właściwe zakreślić                                

 

Uzyskana średnia ocen w roku akademickim 2017/2018 :  .…………………………. 



 

 

Świadomy/a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że:  

1) posiadam następujące osiągnięcia naukowe lub artystyczne: 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

2) posiadam wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..…………………………..…………………………  

 

IV. Załączniki: 

 

1) Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym 

kierunku studiów 

2) Dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe lub artystyczne:  

- …………………………………….. 

- …………………………………….. 

- …………………………………….. 

4) Dokumenty potwierdzające wysokie wyniki sportowe: 

- …………………………………….. 

- …………………………………….. 

- …………………………………….. 

Świadomy/a odpowiedzialności** karnej za podanie nieprawdziwych danych, w tym 

odpowiedzialności dyscyplinarnej, oświadczam, że wniosek i wszystkie załączone do niego 

dokumenty oraz dane w nich zawarte, są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.  

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

                                                                              (data i podpis studenta) 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych wykraczających poza dane 

wymagane we wniosku, w związku z art. 6 ust. 1 lit) a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). W każdym momencie mogę wycofać zgodę w tym 

zakresie, przekazując oświadczenie Przewodniczącemu Komisji Socjalnej. 

 

Poinformowałem osoby, których dane osobowe są zawarte we wniosku i załącznikach do niego o ich 

przekazaniu do LSW dla celów rozpatrzenia mojego wniosku.   

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

                                                                              (data i podpis studenta) 

 



 

III.  W przypadku przyznania świadczeń proszę  o dokonanie przelewu na moje konto: 

 

Nazwa i oddział Banku .............................................................................................................. 

Nr konta  

                          

 

 

 

                                                                                                                                      

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

                        data i podpis studenta              
 
 

 

Pouczenie: 

**  Odpowiedzialność kar na i dyscyplinarna za podanie niezgodnych z prawdą oświadczeń wynika z: 

Art. 233 ustawy Kodeks karny (odpowiedzialność karna do3 lat pozbawienia wolności); 

Art. 212 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (kary dyscyplinarne –aż do wydalenia z uczelni włącznie). 

 

 
Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu w sprawie pomocy materialnej jest Lingwistyczna 

Szkoła Wyższa, Reduta Business Center, Al. Jerozolimskie 148, 02-326 Warszawa. Dane kontaktowe Inspektora 

Ochrony Danych: i.lewaszkiewicz@lingwistyka.edu.pl lub tel. (22) 886 50 12/13/15. Dane osobowe są przetwarzane w 

celu realizacji zadań pomocy materialnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit) a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 (RODO), zaś dane osobowe wykraczające poza dane wymagane do rozpatrzenia wniosku o 

przyznanie pomocy materialnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO (zgody) i nie są przekazywane innym odbiorcom, 

organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich. Okres przechowywania danych osobowych wynika z przepisów 

Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Kodeksu cywilnego w zakresie przedawnienia roszczeń. Dane osobowe 

można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw, w uprawnionym przypadku. 

Wnioskodawca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie 

skutkowało brakiem możliwości realizowania świadczeń pomocy materialnej. Na podstawie danych osobowych nie są 

podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.   
 

 



 

Część B – wypełnia Uczelnia 

 

Decyzja o przyznaniu świadczeń z funduszu pomocy materialnej Punkty uzyskane z tytułu: 

 

Średnia ocen Osiągnięcia naukowe 
Osiągniecia 

artystyczne 
Osiągnięcia sportowe 

…..  punktów …..  punktów  …..  punktów  ….. punktów 

 

 

 

 

 

I. Przyznaje się stypendium rektora dla najlepszych studentów w kwocie 

........................................................................... zł 

 

 

 

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

                                          data i podpis Rektora 

 

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

 

 II.  Nie przyznaje się stypendium rektora dla najlepszych studentów 

 

                                                                 

 

 

 

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

                                          data i podpis Rektora 

 

 

 
 

 
 

 

 

 


