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Załącznik Nr 1  
do Uchwały Sejmiku  
Województwa Wielkopolskiego   
Nr   XVIII/490/16   
z dnia 25 kwietnia 2016 roku 

 
 
 
 

REGULAMIN 
przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego 
 
 

Postanowienia ogólne 

 

1. Jeśli w „Regulaminie przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego”, zwanym dalej Regulaminem, jest mowa o: 

a) „uczniu” – należy przez to rozumieć ucznia szkoły ponadgimnazjalnej; 

b) „studencie” – należy przez to rozumieć osobę kształcącą się na studiach 

pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich  

w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub 

niestacjonarnym; 

c) „szkole ponadgimnazjalnej” – należy przez to rozumieć zasadnicze szkoły 

zawodowe, licea ogólnokształcące, technika, szkoły policealne; 

d)  „szkole/uczelni wyższej” – należy przez to rozumieć szkołę prowadzącą studia 

wyższe, utworzoną w sposób określony w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r. poz.572 z późn. zm.); 

e) „obszary wiedzy” – należy przez to rozumieć obszary wiedzy w rozumieniu 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. 

w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych  

i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065 z późn. zm.). 

2. Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

przyznawane są w dwóch kategoriach: 

a) kategoria „Uczeń” 

b) kategoria „Student” 

3. Wysokość kwoty przeznaczonej na jednorazowe stypendia naukowe Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego ustala co roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego 

w uchwale budżetowej. 
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§ 2 

Jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „Uczeń” 

 

3. Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego  

w kategorii „Uczeń” może być przyznane uczniom szkół ponadgimnazjalnych 

zamieszkującym na stałe na terenie województwa wielkopolskiego. 

4. Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego  

w kategorii „Uczeń” ma charakter szczególnego wyróżnienia i gratyfikowania osoby, 

która osiągnęła znaczący sukces związany z nauką i edukacją w rozumieniu  

zapisów § 2 ust. 3. 

5. Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii „Uczeń” są: 

1) wyniki uzyskane w olimpiadach, konkursach o charakterze naukowym na szczeblu 

międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim; 

2) aktywność naukowa (działalność w kole naukowym, udział w wymianie 

międzynarodowej oraz projektach naukowo-badawczych itp.). 

4. Do składania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Uczeń” uprawnieni są dyrektorzy szkół 

ponadgimnazjalnych. 

5. Ustanawia się trzy stopnie jednorazowego stypendium naukowego w kategorii „Uczeń”: 

1) jednorazowe stypendium naukowe pierwszego stopnia,  

2) jednorazowe stypendium naukowe drugiego stopnia, 

3) jednorazowe stypendium naukowe trzeciego stopnia. 

6. Wysokość jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego, która obowiązuje w danym roku kalendarzowym, określa Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego.  

7. Wnioski podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 4, zawierają informacje dotyczące 

osiągnięć uczniów w okresie nauki w szkole ponadgimnazjalnej. 

8. Wnioski podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 4, mogą dotyczyć absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych, którzy ukończyli szkołę w roku składania wniosków.  

9. Wzór wniosku o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Uczeń” określa załącznik nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 
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10. Wnioski wypełnione komputerowo należy składać w Departamencie Edukacji i Nauki 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-

714 Poznań, w terminie do 15 lipca każdego roku. Dodatkowo wersję elektroniczną 

wniosku należy przesłać na adres mailowy Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (edukacja@umww.pl). 

11. O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Wnioski złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane. 

12. Do wniosku należy załączyć oświadczenie kandydata do stypendium o zamieszkaniu na 

terenie województwa wielkopolskiego oraz kserokopię dokumentów poświadczających 

osiągnięcia opisane we wniosku, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

wnioskodawcę. 

 

 

13. Wniosek dotyczący kandydata, który po raz pierwszy ubiega się o jednorazowe 

stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Uczeń”, 

powinien zawierać dokumentację najważniejszych osiągnięć z dotychczasowego 

dorobku naukowego z okresu nauki w szkole ponadgimnazjalnej. 

14. Wniosek dotyczący osoby, która otrzymała w latach ubiegłych jednorazowe stypendium 

naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego, powinien obejmować osiągnięcia 

od momentu przyznania ostatniego stypendium naukowego. 

 

Uwaga Nr I: 

a. Wzór prawidłowego potwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem dokumentu: 

• adnotacja „(za/potwierdzam) zgodność z oryginałem”, 

• podpis i pieczęć wnioskodawcy (dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych oraz upoważnione przez 

nich osoby), 

• data potwierdzenia. 

b. Osoby uprawnione do potwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem dokumentu, niedysponujące 

pieczątkami imiennymi, winny podpisywać się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem                      

z zaznaczeniem pełnionych przez nie funkcji. 

c. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia opisane we wniosku winny być poukładane chronologicznie  

i ponumerowane zgodnie z pkt 4 „wniosku o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego (…). 

Nie zastosowanie się do niniejszego punktu jest jednoznaczne z niespełnieniem obowiązku 

formalnego. 
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§ 3 

Jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „Student” 

 

1. Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w 

kategorii „Student” może być przyznane studentom zamieszkującym na stałe na terenie 

województwa wielkopolskiego. 

2. O jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „Student” mogą się ubiegać studenci 

kierunków z następujących obszarów wiedzy: 

1) nauki humanistyczne,  

2) nauki społeczne, 

3) nauki ścisłe, 

4) nauki przyrodnicze, 

5) nauki techniczne, 

6) nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, 

7) nauki medyczne i nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej. 

3. Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego  

w kategorii „Student” ma charakter szczególnego wyróżnienia i gratyfikowania osoby, 

która osiągnęła znaczący sukces związany z nauką i edukacją w rozumieniu  

zapisów § 3 ust. 4. 

4. Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii „Student” są: 

1) wyniki uzyskane w konkursach o charakterze naukowym na szczeblu 

międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim; 

2) aktywność naukowa: 

a) publikacje naukowe,  

b) uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych o zasięgu wojewódzkim, 

krajowym i międzynarodowym. 

c) udział w konferencjach o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym, 

d) działalność w kole naukowym, dodatkowe praktyki i staże (w tym zagraniczne) 

itp. 

5. Do składania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Student” uprawnieni są rektorzy lub 

prorektorzy szkół wyższych oraz upoważnione przez nich osoby. 
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6. Ustanawia się trzy stopnie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Student”: 

1) jednorazowe stypendium naukowe pierwszego stopnia, 

2) jednorazowe stypendium naukowe drugiego stopnia, 

3) jednorazowe stypendium naukowe trzeciego stopnia. 

7. Wysokość jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego, która obowiązuje w danym roku kalendarzowym, określa Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego.  

8. Wnioski podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 5 mogą dotyczyć absolwentów 

kończących szkołę wyższą w roku składania wniosków. 

9. Wzór wniosku o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Student” stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu. 

10. Wnioski wypełnione komputerowo należy składać w Departamencie Edukacji i Nauki 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34,  

61-714 Poznań, w terminie do 15 lipca każdego roku. Dodatkowo wersję elektroniczną 

wniosku należy przesłać na adres mailowy Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (edukacja@umww.pl). 

11. O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. 

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

12. Do wniosku należy załączyć oświadczenie kandydata do stypendium o zamieszkaniu na 

terenie województwa wielkopolskiego oraz kserokopię dokumentów poświadczających 

osiągnięcia opisane we wniosku, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

wnioskodawcę. 
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13. Wniosek dotyczący kandydata, który po raz pierwszy ubiega się o jednorazowe 

stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Student”, 

powinien zawierać dokumentację najważniejszych osiągnięć z dotychczasowego dorobku 

naukowego. 

14. Wniosek dotyczący osoby, która otrzymała w latach ubiegłych jednorazowe stypendium 

naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego, powinien obejmować osiągnięcia 

datowane od momentu przyznania ostatniego stypendium naukowego. 

 

 

§ 4 

Tryb przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego 

 

1. Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym przez Departament 

Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

2. Wnioski niespełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone, z zastrzeżeniem  

§ 4 ust. 3. 

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych o charakterze oczywistych omyłek, 

kandydat ma prawo do ich jednorazowej korekty, dokonanej na wezwanie przesłane przez 

Departament Edukacji i Nauki na wskazany we wniosku adres e-mail, w terminie 7 dni  

od daty otrzymania niniejszego wezwania. 

Uwaga Nr II: 

7. Wzór prawidłowego potwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem dokumentu: 

• adnotacja „(za/potwierdzam) zgodność z oryginałem”, 

• podpis i pieczęć wnioskodawcy (rektorzy lub prorektorzy szkół/ uczelni wyższych oraz  

upoważnione przez nich osoby), 

• data potwierdzenia. 

8. Osoby uprawnione do potwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem dokumentu, niedysponujące 

pieczątkami imiennymi, winny podpisywać się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem  

z zaznaczeniem pełnionych przez nie funkcji w organizacji. 

9. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia opisane we wniosku winny być poukładane chronologicznie  

i ponumerowane zgodnie z pkt 4 „wniosku o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego (…). 

Nie zastosowanie się do niniejszego punktu jest jednoznaczne z niespełnieniem obowiązku formalnego. 
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4. Wnioski spełniające wymogi formalne są przekazywane Komisji Stypendialnej, zwanej 

dalej Komisją, która dokonuje oceny merytorycznej wniosków. 

5. Skład Komisji powołuje uchwałą Zarząd Województwa Wielkopolskiego. 

6. Komisja, uwzględniając kwotę zaplanowaną w budżecie Województwa Wielkopolskiego, 

sporządza listę stypendystów w kategorii „Uczeń” i w kategorii „Student”, których 

rekomenduje do przyznania stypendium, z podaniem proponowanej jego wysokości,  

a także listę osób, które nie zostały zakwalifikowane do otrzymania stypendium. 

7. Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego przyznaje 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w oparciu o wykazy Komisji, o których mowa  

w § 4 ust. 6.Od decyzji Zarządu w sprawie przyznania stypendiów nie przysługuje 

odwołanie. 

8. Lista stypendystów w obu kategoriach zostanie opublikowana na stronie Urzędu  

– www.umww.pl. 

9. Podmiot wnioskujący oraz stypendysta otrzymują pisemne powiadomienia o przyznaniu 

jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

10. Czynności organizacyjno-techniczne, związane z obsługą procesu przyznawania 

jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego, 

wykonuje Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego. 

11. Regulamin obowiązuje od dnia wejścia w życie wprowadzającej go uchwały. 
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        Załącznik nr 1 
        do Regulaminu przyznawania jednorazowych 
        stypendiów naukowych 
        Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

 
 
………………………………………………… 
pieczęć szkoły, do której uczęszcza/ał 
            kandydat do stypendium 

 
 
 
 

Wniosek 
 

o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego  
Marszałka Województwa Wielkopolskiego  

w kategorii „Uczeń”   
 
 
 
Dane wnioskodawcy  
 
Imię i nazwisko osoby występującej                   
z wnioskiem (dyrektora szkoły): 

 

Nazwa, adres i numer telefonu szkoły:  

  

 
 
Dane kandydata do stypendium: 
 

 

Imię i nazwisko: 
 

 

Adres stałego zamieszkania 
(Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie 
województwa wielkopolskiego): 

 

Nr PESEL                                                

Numer telefonu:  

Adres e-mail: 
 

 

 

W przypadku otrzymania stypendium proszę o przekazanie środków na podany niżej 
rachunek bankowy: 
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Bank:    

Nr konta:   

Imię i nazwisko właściciela konta:     

 

 
 
1. OSIĄGNIĘCIA KANDYDATA 
 
1) Olimpiady 
 

Etap * 

 
Lp. 

 
Nazwa olimpiady 

Data 

 
Zajęte miejsce 

(laureat/ 
finalista/ 
udział) 

między- 
narodowy 

ogólno-
polski 

woje- 
wódzki 

1.       
2.       
3.       
* zaznacz właściwe pole znakiem x 
 
 
2) Konkursy 

 
Etap * 

 
Lp. 

 
Nazwa konkursu 

Data 

 
Zajęte miejsce 

(laureat/ 
finalista/ 
udział) 

między- 
narodowy 

ogólno-
polski 

woje- 
wódzki 

1.       
2.       
3.       
* zaznacz właściwe pole znakiem x 
 

 
3) Aktywność naukowa (działalność w kole naukowym, udział w wymianie 

międzynarodowej oraz projektach naukowo-badawczych itp.) 
 

(osiągnięcia należy podać w porządku chronologicznym od najnowszych do najstarszych) 
 
Lp. Data Osiągnięcia 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
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4) Inne osiągnięcia, certyfikaty, dyplomy 
 

(osiągnięcia należy podać w porządku chronologicznym od najnowszych do najstarszych) 
 
L.p. Data Osiągnięcia 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
 
 
2. PLANOWANA ŚCIEŻKA ROZWOJU 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. OŚWIADCZENIA 
 
1) Oświadczenie wnioskodawcy (dyrektora szkoły) 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania jednorazowych 
stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego, a informacje zawarte w 
niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. 
 
 
………………                          ………….                            ..………………………………… 
Miejscowość                                             Data                                                Podpis dyrektora szkoły 
 
 
 
2) Oświadczenie kandydata do stypendium/opiekuna prawnego w przypadku ucznia 

niepełnoletniego 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania jednorazowych 
stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego, a  informacje zawarte w 
niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. 
 
 
………………                  ………….               ……………………………. 
Miejscowość                                 Data                            Podpis kandydata/  
                                                                                          opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich  
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rozpatrzenia wniosku o 
przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego w kategorii „Uczeń”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).  
 
Przyjmuję do wiadomości, że: 
• Administratorem Danych Osobowych jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego, z 

siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 
mieszczącego się przy al. Niepodległości 34, 60-714 Poznań, 

• przysługuje mi prawo do wglądu i poprawiania danych, 
• podanie danych jest dobrowolne. 
 
 
………………                  ………….               ……………………………. 
Miejscowość                                 Data                            Podpis kandydata/  
                                                                                          opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich  
 
 
 
4. ZAŁ ĄCZNIKI 
 
Lp. Nazwa załącznika 
1.  
2.  
3.  
4.  
 
 
 
 
………………………………. 
miejscowość i data 

…………………………………. 
pieczątka i podpis wnioskodawcy 
(dyrektora szkoły) 
 

 
 
Uwagi: 
 

1. Wniosek należy wypełnić komputerowo. 
2. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów, potwierdzone za zgodność  

z oryginałem przez wnioskodawcę, które są odzwierciedleniem uzasadnienia wniosku. 
3. Do wniosku można dołączyć dodatkowe rekomendacje, opinie, recenzje prac. 
4. Obowiązkowo należy wypełnić wszystkie pola wniosku. Jeżeli pole nie może zostać 

wypełnione, należy wpisać „nie dotyczy”. 
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        Załącznik nr 2 
        do Regulaminu przyznawania jednorazowych 
        stypendiów naukowych 
        Marszałka Województwa Wielkopolskiego 

 
 
 
………………………………… 
pieczęć uczelni zgłaszającej  
kandydata do stypendium 

 
 

 
Wniosek 

 
o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego  

Marszałka Województwa Wielkopolskiego  
w kategorii „Student”   

 
 
 
Dane wnioskodawcy  
 
Imię i nazwisko osoby występującej                   
z wnioskiem (rektora/prorektora uczelni 
wyższej lub osoby przez nich 
upoważnionej): 

 

Nazwa, adres i numer telefonu uczelni 
wyższej: 

 

  
 
 
Dane kandydata do stypendium: 
 

 

Imię i nazwisko: 
 

 

Adres stałego zamieszkania 
(Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie 
województwa wielkopolskiego): 

 

Nr PESEL                                                

Numer telefonu:  

Adres e-mail: 
 

 

Kierunek studiów:  
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Rok studiów:  

W przypadku otrzymania stypendium proszę o przekazanie środków na podany niżej 
rachunek bankowy: 
 
Bank:    

Nr konta:   

Imię i nazwisko właściciela konta:     

 

 
 
1. OSIĄGNIĘCIA KANDYDATA 
 
 
1) Konkursy 

 
Etap * 

 
Lp. 

 
Nazwa konkursu 

Data 

 
Zajęte miejsce 

(laureat/ 
finalista/ 
udział) 

między- 
narodowy 

ogólno-
polski 

woje- 
wódzki 

1.       
2.       
3.       
* zaznacz właściwe pole znakiem x 
 

 
 

2) Aktywność naukowa 
 

a) publikacje naukowe 
 

 
b) uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych o zasięgu wojewódzkim, 

krajowym i międzynarodowym 
 

c) udział w konferencjach o zasięgu wojewódzkim, krajowym                                      
i międzynarodowym (czynny i bierny, w przypadku czynnego należy podać 
tytuł wystąpienia) 
 

 
d) działalność w kole naukowym, dodatkowe praktyki i staże (w tym 

zagraniczne) 
 
 
 
3) Inne osiągnięcia, certyfikaty, dyplomy  
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(osiągnięcia należy podać w porządku chronologicznym od najnowszych do najstarszych) 

 
L.p. Data Osiągnięcia 
1.   
2.   
3.   
4.   
 
 
2. PLANOWANA ŚCIEŻKA ROZWOJU 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. OŚWIADCZENIA 
 
1) Oświadczenie wnioskodawcy (dyrektora szkoły/kolegium) 
 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania jednorazowych 
stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego, a informacje zawarte w 
niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. 
 
 
………………                          ………….                            ..………………………………… 
Miejscowość                                             Data                                                Podpis dyrektora szkoły/kolegium 
 
 
 
2) Oświadczenie kandydata do stypendium/opiekuna prawnego w przypadku ucznia 

niepełnoletniego 
 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania jednorazowych 
stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego, a  informacje zawarte w 
niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. 
 
 
………………                  ………….               ……………………………. 
Miejscowość                                 Data                            Podpis kandydata/  
                                                                                          opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich  
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rozpatrzenia wniosku o 
przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego w kategorii „Uczeń”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).  
 
Przyjmuję do wiadomości, że: 
• Administratorem Danych Osobowych jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego, z 

siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 
mieszczącego się przy al. Niepodległości 34, 60-714 Poznań, 

• przysługuje mi prawo do wglądu i poprawiania danych, 
• podanie danych jest dobrowolne. 
 
 
………………                  ………….               ……………………………. 
Miejscowość                                 Data                            Podpis kandydata/  
                                                                                          opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich  
 
 
4. ZAŁ ĄCZNIKI 
 
Lp. Nazwa załącznika 
1.  
2.  
3.  
4.  
 
 
 
 
………………………………. 
miejscowość i data 

…………………………………. 
pieczątka i podpis wnioskodawcy 
(rektora/prorektora uczelni wyższej lub osoby przez 
nich upoważnionej) 
 

 
Uwagi: 
 

1. Wniosek należy wypełnić komputerowo. 
2. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów, potwierdzone za zgodność  

z oryginałem przez wnioskodawcę, które są odzwierciedleniem uzasadnienia wniosku 
(dotyczy również poświadczenia zamieszkania). 

3. Do wniosku można dołączyć dodatkowe rekomendacje, opinie, recenzje prac. 
4. Obowiązkowo należy wypełnić wszystkie pola wniosku. Jeżeli pole nie może zostać 

wypełnione, należy wpisać „nie dotyczy”. 
 
 
 
 
 
 


