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 Załącznik do Regulaminu 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM 

DLA STUDENTÓW, OBYWATELI UKRAINY, STUDIUJĄCYCH W POLITECHNICE 

OPOLSKIEJ, W RAMACH PROJEKTU „STYPENDIA POMOCOWE AMAZON-

PERSPEKTYWY” 
 

 

Imię i nazwisko:                                              Miejsce urodzenia: 

 
Adres zamieszkania: 

 

Kierunek i stopień studiów:                                                       Numer albumu: 

 

 
 

Forma studiów (stacjonarne niestacjonarne):                                    Rok studiów:                   
 

 
 
 

Adres e-mail:                           Telefon kontaktowy: 

 

 
 

 

1) Średnia ocen uzyskana w semestrze zimowym  roku akademickiego 2021/2022, 
obliczona według przepisów Regulaminu przyznawania pomocy studentom, 
obywatelom  Ukrainy studiującym w Politechnice Opolskiej, w ramach projektu 
„Stypendia pomocowe Amazon-Perspektywy”:  

 

     ___________________________ 
                                          (należy podać wyliczoną średnią ocen) 

 

• średnią ocen studenta oblicza się jako średnią arytmetyczną ocen uzyskanych ze wszystkich 

przedmiotów zaliczanych przez studenta w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 z 

poszczególnych form zajęć przewidzianych w programie studiów; 

• w przypadku gdy student uzyskał rejestrację na semestr letni 2021/2022 z kredytem punktowym, 

przy obliczaniu średniej arytmetycznej ocen z semestru zimowego 2021/2022 dla niezaliczonej 

formy zajęć przyjmuje się ocenę 2,0; 
• średnia ocen z semestru zimowego 2021/2022 podawana jest z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest 

większa lub równa 5. 
                                               

 

                                                                                ……….…………….………..…………………………………………. 
potwierdzenie wykazanej średniej przez pracownika   
        Działu Kształcenia Politechniki Opolskiej 
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2) Wolontariat związany z pomocą uchodźcom w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium Ukrainy: 

W okresie od 01.03.2022 r. do 30.04.2022 r. pracowałem(-am) jako wolontariusz 
na rzecz uchodźców (zaznaczyć właściwe): 

 w Domu Studenta Sokrates w Politechnice Opolskiej, 

 poza Politechniką Opolską  

____________________________________________ 
(podać miejsce udzielania pomocy uchodźcom) 

Na potwierdzenie wykonywania wolontariatu poza Politechniką Opolską do 

wniosku załączam:  

 zaświadczenie o liczbie godzin pracy na rzecz uchodźców wykonanej w 
okresie od 01.03.2022 r. do 30.04.2022 r., wystawione przez organizatora 

wolontariatu. 

3) Oświadczenie o potrzebie finansowej: 

Proszę o przyznanie jednorazowego stypendium. 

 

Uzasadnienie:_________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

     

 

  Opole, dnia .............................     ………………………………… 
                               podpis studenta 
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 Świadomy/a konsekwencji za podanie nieprawdziwych danych, pod rygorem 

odpowiedzialności dyscyplinarnej, określonej w przepisie art. 307* i nast. ustawy z 
dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 

574, z późn. zm.), włącznie z wydaleniem z Uczelni oświadczam, że podane przeze 
mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
 
 

  Opole, dnia .............................     ………………………………… 
                               podpis studenta 

 
* „ Art. 307   1.  Student podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących w 
uczelni oraz za czyn uchybiający godności studenta. 2.  Za ten sam czyn student nie może być ukarany 
jednocześnie przez rektora i komisję dyscyplinarną.” 

 

 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

   Zgodnie 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 (RODO), informujemy że: 

1) administratorem danych osobowych jest Politechnika Opolska, 45-758 Opole, ul. 

Prószkowska 76; 
2) administrator powołał inspektora ochrony danych w Politechnice Opolskiej nadzorującego 

prawidłowość przetwarzania danych osobowych, który dostępny jest pod adresem email: 

iod@po.edu.pl; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o 

przyznanie jednorazowego stypendium w ramach projektu „Stypendia pomocowe 
Amazon-Perspektywy”, w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie przyznawania 
pomocy studentom, obywatelom Ukrainy studiującym w Politechnice Opolskiej, w ramach 

projektu „Stypendia pomocowe Amazon-Perspektywy”. Dane przetwarzane będą na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

4) dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres trwania studiów studenta 
występującego z wnioskiem o przyznanie stypendium, a następnie zostaną poddane 

archiwizacji zgodnie z właściwymi przepisami prawa; 
5) dane osobowe będą przekazane Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, zgodnie z § 4 pkt 4 

umowy z dnia 08.04.2022 r. w sprawie stypendiów Amazon-Perspektywy, zawartej 

pomiędzy Fundacją Edukacyjną Perspektywy a Politechniką Opolską. Dane osobowe nie 
będą udostępniane innym podmiotom ani przekazane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać jedynie podmioty 
upoważnione na podstawie przepisów prawa; 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych; 

7) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 
profilowaniu; 

8) podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały 

zebrane. 
 
 

 

  Opole, dnia .............................     ………………………………… 
                               podpis studenta 
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OŚWIADCZENIE 

 
Nazwisko……………………………………… Imię/imiona….…………………………………………………………..… 

 
Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………...……………. 
 

Nazwisko rodowe………………………………… Imiona rodziców ……………………………….……………….. 
 

PESEL…………………………………..…………… / NIP………………………………………………………………….……… 
 
Nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości ……………………………….……………..…………………. 

 
Kontakt (e-mail lub nr telefonu) ………………………..………………..…………………………….…….……… 

 
Obywatelstwo ………………………………………………………..……………Płeć ……..…………………………….. 
 

Adres zameldowania: 
 

Kod pocztowy …………….…... miejscowość ……………………….………… poczta ………………..……… 
 
gmina ………..………………. ulica ………………………… numer domu …… numer mieszkania ……. 

 
Adres zamieszkania (jeżeli jest inny niż adres zameldowania): 

 
Kod pocztowy ……………………… miejscowość ………………………… poczta ……………………………... 

 
gmina ………………………ulica ……………………..……numer domu ……numer mieszkania ………… 
 

 
 

 Wyrażam zgodę na udostępnienie na wskazany adres e-mail:………………….….…………., 
podpisanych  kwalifikowanym podpisem elektronicznym dokumentów podatkowych PIT-
11/ informacji ubezpieczeniowej RMUA 

 

 
Nazwa banku …………………………………………………………………………………………………………………..... 

 
Numer rachunku bankowego ……………………………………………………………………………..……………… 

 
Oświadczam, że powyższe dane podałem(-am) zgodnie ze stanem faktycznym, a o wszelkich 

zmianach zobowiązuję się powiadomić Politechnikę Opolską w ciągu 7 dni od daty ich zaistnienia. 

Odpowiedzialność karna skarbowa za podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana. 

Wszelkie szkody i koszty wynikające ze zmiany treści oświadczenia (w przypadku niezgłoszenia) 

zobowiązuję się pokryć z własnych środków. 

 

 
……………………………                                         .…………………………..                      
(data wypełnienia)                                                (czytelny podpis) 

 
 
* niepotrzebne skreślić 

**kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości określonej zgodnie z ustawą z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). 
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Administratorem danych osobowych jest Politechnika Opolska z siedzibą w 45-758 Opole przy 
ul. Prószkowskiej 76. Inspektor ochrony danych w Politechnice Opolskiej dostępny jest pod 

adresem email: iod@po.edu.pl. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Dane 
przetwarzane są na podstawie art. 221  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy w 
związku z art. 6 ust. 1 lit. c, 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). Administrator nie 
udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/ organizacji 
międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu 

przez okres 1) 50 lat w przypadku umów ze składkami ZUS, 2) 5 lat bez składek ZUS. Osobie, 
której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą 
podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.  
 

 

mailto:iod@po.edu.pl

