
Karta sprawy 

 

I. Tytuł sprawy: 

 Złożenie sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego 

w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II" 

II. Podstawy prawne: 

Uchwała NR XXXIII/518/2022 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia  

7 lutego 2022 r. w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu 

pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II” (Dz. U. Woj. Lubelskiego  poz. 

808) https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=56&p1=szczegoly&p2=1724012 

 

III. Wymagane dokumenty: 

Sprawozdanie z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia  
w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II”. 

 

IV. Wymagane opłaty: 

Nie dotyczy 

V. Sposób i miejsce składania dokumentów: 

Dokumenty można złożyć: 
1. osobiście w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego w Lublinie; 
 

2.  za pośrednictwem placówki pocztowej na adres siedziby: 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie 
Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego 
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin; 
 

3. w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym przez Elektroniczną 
Platformę Usług Administracji Publicznej (EPUAP), do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego w Lublinie. 

VI. Termin załatwienia sprawy: 

Sprawozdanie okresowe za miesiące marzec – lipiec 2022 r. należy złożyć w terminie 

do dnia 9 września 2022 r. 

Sprawozdanie okresowe za miesiące sierpień – grudzień 2022 r. należy złożyć w terminie 

do dnia 9 stycznia 2023 r. 

Sprawozdanie okresowe za miesiące styczeń – maj 2023 r. należy złożyć w terminie 

do dnia 9 czerwca 2023 r. 

Sprawozdanie okresowe za miesiące czerwiec – październik 2023 r. należy złożyć 

w terminie do dnia 23 października 2023 r. 

https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=56&p1=szczegoly&p2=1724012
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VII. Tryb odwoławczy: 

Nie dotyczy 

VIII. Informacje dodatkowe: 

Niniejsza usługa umożliwia złożenie sprawozdania z realizacji indywidualnego planu 
rozwoju edukacyjnego ucznia w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia 
talentów 2021-2023 II”. 
 

IX. Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy: 

Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego 

X. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych: 

Obowiązek informacyjny realizowany w związku 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) zwane dalej „RODO” 
 
1) administratorem podanych danych osobowych stypendysty lub/i rodzica/opiekuna 
prawnego stypendysty, dalej zwanych danymi osobowymi, który odpowiada za ich 
przetwarzanie jest Województwo Lubelskie reprezentowane przez Zarząd Województwa 
Lubelskiego z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, www.lubelskie.pl; 
 
2) administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym 
można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z 
Inspektorem można się kontaktować pod adresem: ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin 
(adres e-mail: iod@lubelskie.pl); 
 
3) dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją projektu "Lubelska kuźnia 
talentów 2021-2023 II"; 

 
4) podstawą przetwarzania danych osobowych są: art. 9 ust. 2 lit. g RODO oraz art. 6 ust. 
1 lit. c RODO w zw. z: 

• art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

• uchwałą NR XXXIII/518/2022 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 
7 lutego 2022 r. w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu 
pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II” 

5) dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu, w 
tym usługi IT, operatorom pocztowym, kurierom z zastrzeżeniem zapewnienia 
odpowiedniej ochrony danych osobowych; 
 
6) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego 
zostały zebrane oraz przechowywane przez Archiwum Zakładowe Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przez okres archiwalny zgodnie 
z wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 
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oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych tj. przez 10 
lat, a następnie dokumentacja zostanie poddana procedurze ekspertyzy archiwalnej. 
Okres przechowywania może zostać wydłużony przez Archiwum Państwowe; 

 
7) stypendysta lub/i rodzic/opiekun prawny stypendysty ma prawo żądać dostępu do treści 
podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; 
 
8) stypendysta lub/i rodzic/opiekun prawny stypendysty ma prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy 
uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 
 
9) podanie danych osobowych jest obowiązkowe, odmowa ich podania jest 
równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 

 


