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WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM  
dla uczestnika Projektu  

„Era inżyniera – pewna lokata na przyszłość” 
 

Data przyjęcia wniosku Nr rejestracyjny wniosku 
EDYCJA 2012/2013   

 

I. DANE OSOBOWE  I KONTAKTOWE WNIOSKODAWCY 

Imię (imiona): ……………………………………………………………………….…... 
Nazwisko: ……………………………………………………………………………….. 
Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………….……….. 
PESEL: …………………….…….……………………………………………………… 
Nr albumu:……………………………………………………………………………… 

Adres stałego miejsca zamieszkania: ……………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………..…….. 
Telefon: ………………………………………………………………………………...... 
Adres e-mail: …………………………………………………………………………….. 

Bank, Oddział:………………………………............................................................................ 
Nr rachunku Bankowego:  _ _   _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _ 

 

Kierunek i rok studiów (proszę zaznaczyć właściwe) 

Kierunek / rok 
studiów I II III 

Biotechnologia    

Inżynieria 
Środowiska 

   

Inżynieria 
i Gospodarka 

Wodna 

   

 

 

 

 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku wszystkie dane dotyczące kandydatów są 
zbierane, przechowywane i chronione oraz wykorzystywane wyłącznie w sprawach związanych z przydziałem stypendiów. 
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III. OŚWIADCZENIA 

1. Dotyczy studentów I roku studiów: 

A: Oświadczam, iż jestem studentem/ką studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w Uniwersytecie 
Rolniczym  na kierunku zamawianym……………………………………………………….................. 

B: Oświadczam, iż wcześniej nie zostałem/am objęty/a wsparciem w ramach innych projektów 
realizowanych przez Uniwersytet Rolniczy oraz inne polskie Uczelnie z działania 4.1.2 POKL i nie 
studiowałem/am w ramach tych kierunków: Biotechnologii, Inżynierii Środowiska, Inżynierii 
i Gospodarki Wodnej. 

2. Dotyczy wszystkich studentów: 

C: Oświadczam, iż nie pobieram stypendium motywacyjnego na innym kierunku zamawianym objętym 
Projektem pn.: „Era inżyniera – pewna lokata na przyszłość” 

D: Zobowiązuję się do zaliczenia wszystkich przedmiotów objętych moim programem studiów  
w terminie wskazanym w aktualnym Regulaminie studiów UR. 

E: Zobowiązuję się do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach Projektu, zgodnie 
z „Regulaminem Rekrutacji do Projektu pn: „Era inżyniera – pewna lokata na przyszłość” realizowanego 
przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w ramach IV Priorytetu Szkolnictwo 
wyższe i nauka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. 

E: W związku z udziałem w Projekcie „Era inżyniera – pewna lokata na przyszłość” realizowanym przez 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, iż przyjmuję do 
wiadomości, że: 

• Administratorem tak zebranych danych osobowych jest instytucja Zarządzająca dla Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki – Minister Rozwoju Regionalnego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 
Warszawa. 

• Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielania wsparcia i obsługi Projektu.  
• Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji jak również 

w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

• Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem 
możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

• Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich aktualizacji. 

F: Oświadczam, iż zapoznałam/zapoznałem się z treścią „Regulaminu Rekrutacji…” 

G: Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe i jestem świadoma(y) 
odpowiedzialności cywilnej i karnej związanej z podaniem nieprawdziwych danych w celu uzyskania 
korzyści majątkowej (Art. 297. § 1. i 2. Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553, Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 997 
r.) i będzie to równoznaczne z utratą uprawnień do udziału w programie stypendialnym.  

 
 
 

……………………………..                                                         ……………………………….. 
   Miejscowość, data        Podpis 
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Instrukcja wypełniania wniosku: 

 

1. W przypadku pozycji we wniosku, która nie może zostać wypełniona prosimy  
o wpisanie w niej „nie dotyczy”. 

2. Prosimy o wypełnienie wniosku komputerowo, maszynowo bądź czytelnie drukowanymi 
literami. 

3. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na podanie poprawnego numeru telefonu, adresu 
mailowego oraz numeru konta. 

4. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć odpowiednio do dnia 12 
października oraz 12 marca w Dziekanacie odpowiedniego Wydziału w godzinach jego 
urzędowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


