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OŚWIADCZENIE O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ 

NA WIĘCEJ NIŻ JEDNYM KIERUNKU STUDIÓW I WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ UCZELNI 
 

1. Dane osobowe 

Imię i nazwisko 
 

Numer albumu 
 

PESEL 
 

Obywatelstwo 
 

Telefon 
 

Miejsce zamieszkania 
 

Kierunek 
 

Semestr studiów 
 

 

Zgodnie z §7 Regulaminu pomocy materialnej dla studentów WSEiZ, oświadczam, że nie pobieram 

świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów i więcej niż jednej uczelni.  

Jednocześnie oświadczam, że nie ukończyłem innego kierunku studiów1 

 

Świadomy/świadoma, że: student traci prawo do pobierania świadczeń pomocy materialnej: stypendium 

socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, 

zapomoga losowa od następnego miesiąca po zaistnieniu faktu:  

 ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia;  

 ukończenia studiów pierwszego stopnia i ponownego podjęcia lub kontynuacji studiów na innym 

kierunku studiów pierwszego stopnia;  

 upływu 3 lat studiów drugiego stopnia, będących kontynuacją studiów w celu uzyskania stopnia 

magistra lub równorzędnego, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, 

Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię WSEiZ o wystąpieniu powyższych okoliczności,  

 

Oświadczam, że w przypadku pobierania świadczenia pomocy materialnej niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami, zobowiązuję się do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.  

 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 § 1 kodeksu karnego (t.j. Dz.U. z 2017 

r. poz. 2204) oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej za podawanie nieprawdziwych danych, oświadczam, że 

podane wyżej informacje dotyczące spełnienia warunków niezbędnych do otrzymania świadczeń pomocy 

materialnej są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że zapoznałem się warunkami wymaganymi 

do otrzymania stypendium. 

 
Warszawa, dn. ………………………………………… …………………………………………………………………… 

podpis wnioskodawcy 

 

 

 

                                                           
1 Chyba, że student kontynuuje studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, 
jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. 
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Na podstawie 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 (Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej z 04.05.2016 r. L 119). 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 w/w rozporządzenia niniejszym 

informuje: 

I. administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie,  

dane kontaktowe: 

adres: ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa 

adres poczty elektronicznej (e-mail): rektorat@wseiz.pl 

tel. +48 22 825 80 34/35 

fax +48 22 825 80 31; 

II. inspektor ochrony danych osobowych (dane kontaktowe): 

tel. 22 8258032; rodo@wseiz.pl; 

III. dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu studiów (w tym obowiązków 

wynikających z przepisów prawa), wypełniania wzajemnych obowiązków wynikających z umowy lub decyzji 

administracyjnej, prowadzenia monitoringu karier absolwentów; 

IV. podstawę prawną przetwarzania danych stanowią: 

- art. 6 ust. 1 lit c  w/w rozporządzenia 

- ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. ( Dz. U. z  2018 poz. 1668 r), w szczególności art. 

344, 87-91; 

V. dane będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora – rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium i wydania decyzji; 

VI. odbiorcy danych (w zakresie danych, których prawny obowiązek przekazania do systemu POL-on wynika z ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce): 

- Polska Komisja Akredytacyjna 

- Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 

- minister właściwy do spraw rodziny 

- wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast; 

VII. dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat (na podstawie § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów); 

VIII. osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania i do przenoszenia danych; 

IX. osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych; 

X. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

Zapoznałem się z powyższymi informacjami i są dla mnie zrozumiałe 
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