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Załącznik nr 2 

do Regulaminu nadawania tytułu i wręczania statuetki  

„Wybitnej Absolwentki/Wybitnego Absolwenta 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” w ramach Konkursu „Wybitni Absolwenci 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 

 

 

 

WNIOSEK 

O NADANIE TYTUŁU WYBITNEJ ABSOLWENTKI UNIWERSYTETU 

EKONOMICZNEGO W KATOWICACH / WYBITNEGO ABSOLWENTA 

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH W RAMACH 

KONKURSU „WYBITNI ABSOLWENCI  

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH” 

 

 

 

1. Kategoria/obszar (można wybrać maksymalnie 2): 

 zawodowy; 

 społeczny; 

 naukowy. 

 

2. DANE WNIOSKODAWCY / WNIOSKODAWCÓW (dot. sytuacji, kiedy Kandydat 

zgłaszany jest przez osoby fizyczne): 

I. osoby fizyczne zgłaszające Kandydata – imię i nazwisko, numer telefonu,  

adres e-mail 

1) …………………………………………………………………………………………

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

2) …………………………………………………………………………………………

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

3) …………………………………………………………………………………………

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

Akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu „Wybitni Absolwenci Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach” 

1) ……………………………….…………………………………. 

2) …………………………….……………………………………. 

3) ……………………………….…………………………………. 

czytelne podpisy 3 osób fizycznych zgłaszających Kandydata 
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II. LUB 

stowarzyszenie / fundacja / inna organizacja społeczna / przedsiębiorstwo / instytucja  

1) nazwa podmiotu: 

………………………………………………………………………………… 

2) imię i nazwisko osoby reprezentującej ww. podmiot: 

………………………………………………………………………………… 

3) nazwa funkcji osoby reprezentującej ww. podmiot: 

………………………………………………………………………………… 

4) numer telefonu: 

………………………………………………………………………………… 

5) adres e-mail: 

………………………………………………………………………………… 

Akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu „Wybitni Absolwenci Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach” 

……………………………………………………….…………………………………. 

czytelny podpis1 

3. DANE KANDYDATA: 

1) imię i nazwisko: 

………………………………………………………………………………… 

2) wiek w dniu składania Wniosku: 

………………………………………………………………………………… 

3) numer telefonu: 

………………………………………………………………………………… 

4) adres e-mail: 

………………………………………………………………………………… 

5) kierunek, wydział, tryb i rok ukończenia studiów: 

………………………………………………………………………………… 

Akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu „Wybitni Absolwenci Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach” 

 

……………………………………………………….…………………………………. 

czytelny podpis 

                                                
1 - czytelny podpis przedstawiciela stowarzyszenia / fundacji / innej organizacji społecznej / przedsiębiorstwa / 

instytucji (w przypadku reprezentacji konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa/upoważnienia danego 

podmiotu do reprezentacji na zewnątrz). 
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Uzasadnienie wniosku – osiągnięcia i najważniejsze działania z punktu widzenia danej 

kategorii/obszaru Konkursu, dotychczasowe wyróżnienia/nagrody (maksymalnie 2000 

znaków ze spacjami) 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………………. 

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

4. Załącznik: 

 Życiorys/CV Kandydata (maksymalnie 5 stron)2 

 

5. Dodatkowe informacje: 

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

……………………………………………………………………………………………. 

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

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Data złożenia/wpływu wniosku (wypełnia Organizator) ………………………………. 

                                                
2 W przypadku zawarcia z życiorysie/CV szerszych informacji niż zawiera Wniosek, prosimy o zawarcie klauzuli 

zgody na przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie.  
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