
 

Załącznik nr 4 do regulaminu świadczeń dla studentów WSZiB w Krakowie 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA  
DLA LAUREATÓW LUB FINALISTÓW OLIMPIAD LUB 

MEDALISTÓW WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO 

 
NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI* ROKU AKADEMICKIEGO …/… 

 

* zaznacz właściwe 

Data złożenia 

wniosku: 
 

 

Podpis pracownika WSZiB w 

Krakowie: 

 

 

 

Nazwisko i imię studenta:                    

 

Data urodzenia:  
 

Nr albumu: 
 

 Grupa:  

 

Kierunek 

studiów: 
 

 

Adres  zamieszkania: 
(miejscowość, kod, gmina, województwo, 

ulica, nr domu, nr lokalu) 

 

 

Telefon kontaktowy:   

e-mail:  

 

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

 

 

WNOSZĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA W ZWIĄZKU 

Z UZYSKANIEM: 

 

 Tytułu laureata olimpiady międzynarodowej, albo tytułu laureata lub finalisty 

olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub: 

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

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

 

 Medalu co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym 

sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

 

 

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

                                                                                                                       data i podpis studenta (POLE WYMAGANE) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Oświadczam, że w roku akademickim 20…/20… realizuję pierwszy rok studiów 

pierwszego stopnia. Egzamin maturalny złożyłam/łem dnia …….…….. 20… r. 
       

 

.................................................................................... 
                                                                                                                       data i podpis studenta (POLE WYMAGANE) 

 

 

Oświadczam, że nie pobieram, ani nie ubiegam się o przyznanie stypendium rektora 

na innym niż wskazany w niniejszym wniosku kierunku studiów, ani w innej uczelni. 

Niezwłocznie poinformuję WSZiB w Krakowie o zmianie powyższych okoliczności. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły 

Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Ponadto oświadczam, iż podane wyżej informacje 

dotyczące spełnienia warunków niezbędnych do przyznania stypendium rektora są kompletne 

i zgodne ze stanem faktycznym. 

 

                                                                                                                                  
                                                                                                                                  

.................................................................................... 
                                                                                                                       data i podpis studenta (POLE WYMAGANE) 

 
 

Proszę o przekazanie kwoty przyznanego stypendium rektora na poniższy rachunek 

bankowy. Ponadto, zobowiązuję się do niezwłocznego zgłoszenia Uczelni, na piśmie, faktu 

zmiany numeru tego rachunku: 

 

Nazwa i adres banku: .........................................................................................................  nr rachunku: 
 

                          

 
 
 

                                                                                                          ................................................................................................. 
                                                                                                                       data i podpis studenta (POLE WYMAGANE) 

 
 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/, 

2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych...- 

RODO /Dz. Urz. UE L 119,s.1/ wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę /art. 7 ust. 2/  na 

przetwarzanie przez WSZiB w Krakowie danych osobowych, zawartych w niniejszym  

wniosku, do celów stypendialnych. 

Zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora Danych – WSZiB w 

Krakowie. 
 

 
                                                                                                                                  

................................................................................................ 
                                                                                                                       data i podpis studenta (POLE WYMAGANE) 

 
 

UWAGA: 

Sprawdź proszę czy uzupełniłeś/łaś 5 wymaganych podpisów!!! 
 

 

 



 

 

 

Decyzja w sprawie przyznania stypendium Rektora: 

 

 

 Przyznano stypendium                                                         kwota .............................. zł 

 Nie przyznano stypendium z powodu: 

 

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

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

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

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

 

 

 

          Podpis: ..................................... 
 

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

POUCZENIE ! 

 

Stypendium rektora na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia 

może otrzymać student, który: 

został przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego i który 

jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady 

stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub medalistą co 

najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, 

o którym mowa w przepisach o sporcie. 

 

  Do wniosku należy dołączyć: 

1. Zaświadczenia, dyplomy lub certyfikaty potwierdzające uzyskanie tytułu 

laureata olimpiady międzynarodowej lub tytułu laureata lub finalisty 

olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie 

oświaty. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być 

przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

 

2. Zaświadczenia, dyplomy lub certyfikaty potwierdzające uzyskanie medalu 

co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym 

sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. 

 

 

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

 

 


