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załącznik do uchwały
Sejmiku Województwa Śląskiego
Nr III/35/3/2009
z dnia 18 marca 2009 roku


REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW
w ramach projektu własnego Instytucji Wdrażającej 
pt. „Eurostypendium drogą do dyplomu”
w ramach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. /tekst jednolity/



I. Postanowienia ogólne

Stypendium w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 przyznawane jest studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, będących mieszkańcami obszarów zmarginalizowanych województwa śląskiego w celu wspierania ich rozwoju edukacyjnego.

II.	Kryteria przyznania wsparcia stypendialnego

1. Stypendium może zostać przyznane studentom, którzy spełniają równocześnie następujące warunki:
	podejmują naukę lub uczą się w szkołach wyższych, ((przez Szkoły Wyższe rozumie się jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (DZ. U. z 1990r. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku o wyższych szkołach zawodowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 96, poz. 590 z późn. zm.), 
	studiują w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym, eksternistycznym, 
	są mieszkańcami województwa śląskiego posiadającymi zameldowanie stałe (lub w przypadku braku możliwości zameldowania stałego zameldowanie czasowe) na terenie powiatu będącego ostatecznym odbiorcą (beneficjentem)
	znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i pochodzą z obszarów zmarginalizowanych Obszary zmarginalizowane to: obszary wiejskie (tereny położone poza granicami administracyjnymi miast), miasta do 20 tys. mieszkańców, obszary kwalifikujące się do wsparcia w ramach Działania 3.2 ZPORR, zdegradowane dzielnice miast i obszary poprzemysłowe i powojskowe wyznaczone Lokalnym Programem Rewitalizacji., 
	pochodzą z rodzin o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się oraz dochodzie studenta samodzielnego finansowo nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych określona na podstawie art. 5 ust. 1-7, ust. 8a-9 oraz ust. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.). W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się oraz student samodzielny finansowo Student samodzielny finansowo to osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

- posiadała stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;
- posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;
- jej miesięczny dochód w wymienionych okresach nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego w przypadku dochodu studenta z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o udzielenie stypendium w przypadku dochodu studenta z roku bieżącego. utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się za podstawę obliczenia dochodu przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszany do dnia 30 października każdego roku przez Prezesa GUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, z późn. zm.)
	W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria określone w ust.1 jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie z zachowaniem warunku o dochodzie na osobę w rodzinie nie wyższym niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) z uwzględnieniem progu dochodu określonym dla województwa śląskiego w Ramowym Planie Realizacji Działania.
	Dochód stypendysty będzie weryfikowany na poziomie powiatu będącego Partnerem w realizacji projektu.


III. Okres otrzymywania stypendium

Stypendium przyznawane jest na okres maksymalnie 9 miesięcy. 
	Wyjątek stanowią studenci, którzy w tym okresie uzyskają dyplom ukończenia uczelni wyższej.
	W w/w przypadku stypendium przyznaje się na okres do ukończenia nauki. 
	W przypadku absolwentów wypłata stypendium następuje do momentu złożenia egzaminów dyplomowych,
	Jeżeli student nie przystąpi do egzaminu stypendium wypłacane jest do momentu zakończenia zajęć w danym roku akademickim.

IV. Szczegółowe zasady otrzymywania stypendium


	Wysokość stypendium wynosi do 350 złotych miesięcznie.
	Kwota stypendium, określona w punkcie 1, może zostać zmieniona przez Zarząd Województwa w formie uchwały przypadku zgłoszenia się mniejszej/większej liczby osób spełniających kryteria otrzymywania pomocy w stosunku do dostępnych środków w danym roku akademickim. Decyzję podejmuje Zarząd Województwa w formie uchwały po zatwierdzeniu list studentów uprawnionych do otrzymania stypendium.

Decyzję o przyznaniu środków na wypłatę stypendium w odniesieniu do każdego z Powiatów podejmuje Zarząd Województwa w formie uchwały określającej ilość stypendystów i wartość środków. Zapisy pkt. II.2 i II.3 stosuje się odpowiednio. 

V. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium i weryfikacja kryteriów uprawniających do uzyskania stypendium

1. Warunkiem ubiegania się przez studenta o przyznanie stypendium jest złożenie Wniosku o przyznanie stypendium (wg minimalnego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu).
2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
	zaświadczenie z uczelni wyższej, poświadczające, iż dana osoba jest studentem /studentką (minimalny wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Dopuszcza się inne rodzaje zaświadczeń pod warunkiem zawierania informacji ujętych w minimalnym wzorze),
	dokumenty określające wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uzyskanego w ostatnim zamkniętym roku podatkowym. Z uwagi na fakt wypłaty stypendium za okres od października 2008 do  czerwca 2009 powyższe zaświadczenie powinno dotyczyć roku 2007. 
	kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość studenta oraz miejsce zameldowania, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne, 
3. Wniosek o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami składa student, we właściwym Starostwie Powiatowym/Urzędzie Miasta w mieście na prawach powiatu. 
4. Termin i miejsce składania wniosków jest ogłaszany, co najmniej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego/Urzędu Miasta, w prasie o zasięgu lokalnym oraz wywieszany na tablicach ogłoszeń Starostwie Powiatowym/Urzędzie Miasta, w terminie do 7 dni od otrzymania informacji z Instytucji Wdrażającej.
	Termin naboru wniosków powinien zostać ogłoszony od 23 lutego do 31 marca 2009r. i trwać minimum 14 dni kalendarzowych. Wnioski złożone po terminie oraz wnioski z brakami formalnymi nie będą rozpatrywane,
	Powiaty dokonują weryfikacji dokumentów składanych przez studentów i w terminie do 15 kwietnia 2009r. zatwierdzają listy potencjalnych stypendystów, jednak nie wcześniej niż po podpisaniu porozumienia z Samorządem Województwa ,
	Kryterium dochodowe:

	wyliczenia dochodu uprawniającego do otrzymania wsparcia stypendialnego dokonuje się na podstawie art. 3 i 5 Ustawy o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003r. (Dz. U. Nr 228, poz.2255, z późn. zm.).
	dokumenty, którymi student zobowiązany jest poświadczyć wysokość dochodu oraz sposób jego obliczania określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2005r. Nr 105, poz. 881., z późn. zm.). Dokumenty oraz sposób obliczania może zostać zmieniony przez Zarząd Województwa w formie uchwały i musi zostać podany do publicznej wiadomości. 
	w przypadku gdy rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się za podstawę obliczenia dochodu przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszany w formie obwieszczenia do dnia 30 października każdego roku przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.).
	pod uwagę bierze się dochód z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium, w roku 2009 będzie to jednak dochód za rok 2007.
	weryfikacja dochodu następuje tylko w momencie złożenia Wniosku o przyznanie stypendium. 

	Weryfikacji kryteriów, o których mowa w pkt. 7 dokonują Powiaty na terenie, których zamieszkują studenci starający się o stypendium.
	Stypendia przyznawane są przez Komisję Stypendialną, zwaną dalej „Komisją”.
	Komisję do przeprowadzenia rekrutacji i weryfikacji stypendystów powołuje organ wykonawczy powiatu,
	Skład Komisji ustala organ wykonawczy powiatu,

Komisja sporządza listę stypendystów oraz listę rezerwową stypendystów,
Lista stypendystów podlega zatwierdzeniu przez organ wykonawczy powiatu,
	Od postanowień Komisji nie przysługuje odwołanie,
	Student zostanie zawiadomiony o przyznaniu stypendium poprzez dostarczanie zawiadomienia (wzór minimalny zawiadomienia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu),
	Spośród osób, których dokumenty zostały pozytywnie zweryfikowane tworzona jest lista potencjalnych stypendystów.

Na podstawie list utworzonych w Powiatach oraz dostępnych środków, Zarząd Województwa podejmuje uchwałę o przyznaniu stypendium.
	Osoby, które spełniają kryteria otrzymywania pomocy, ale nie otrzymają stypendium z powodu braku środków zostaną umieszczone na liście rezerwowej w danym powiecie.


VI. Umowa przekazywania stypendium

Po zakończeniu naboru wniosków i ustaleniu list stypendystów oraz podpisaniu porozumienia z Samorządem Województwa, Samorząd Powiatu zawiera  ze studentem Umowę przekazywania stypendium.
	Umowa zawierana jest na okres maksymalnie 9 miesięcy.
	Umowa winna zawierać, co najmniej:
	dane stron podpisujących umowę,
	datę i miejsce zawarcia umowy,
	wskazanie okresu na jaki przyznane zostało stypendium,

wskazanie przyznanej kwoty stypendium,
określenie sposobu wypłaty stypendium: gotówka lub przelew, a w przypadku wskazania „przelewu” także numer rachunku bankowego i dane jego właściciela,
oświadczenie studenta o zapoznaniu się z Regulaminem przyznawania stypendium, 
informację o współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
nazwę Działania oraz Programu w ramach którego przyznawane jest stypendium,
logotypy, 
czytelne podpisy obu stron zawierających umowę,
- minimalny zakres umowy stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.
	Umowa winna być sporządzona w trzech egzemplarzach, z których jeden po podpisaniu przez obie strony jest przekazywany do Instytucji Wdrażającej w ciągu 7 dni.


VII. Wstrzymanie lub pozbawienie prawa do otrzymywania stypendium

Sytuacje mogące mieć wpływ na odebranie lub wstrzymanie wypłaty stypendium to: 
	przerwanie nauki,

skreślenie z listy studentów,
2. Decyzję w sprawie pozbawienia prawa do otrzymywania stypendium podejmuje organ wykonawczy Powiatu. Na czas podjęcia decyzji wypłata stypendium zostaje wstrzymana. W przypadku decyzji o pozbawieniu prawa do otrzymywania stypendium, wypłata stypendium nie jest kontynuowana. W przeciwnym wypadku następuje wypłata stypendium z wyrównaniem.
3. W przypadku zaprzestania wypłaty stypendium, dotychczas wypłacone środki nie podlegają zwrotowi.
	W przypadku utraty przez studenta, prawa do otrzymywania stypendium, w ramach pozostałej do wykorzystania puli środków finansowych w ramach alokacji przeznaczonej na realizację projektu, przyznaje się stypendium kolejnej osobie z listy rezerwowej.

W przypadku nieuzyskania przez Samorząd Województwa środków na realizację projektu stypendium może nie zostać wypłacone. W takim przypadku studentowi nie przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od Samorządu Powiatu i Samorządu Województwa. 

VIII. Instytucje prowadzące obsługę programu stypendialnego

	Powiaty, będące Partnerami są odpowiedzialne za :

	informowanie i promowanie projektu, 
	przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie stypendiów,
	 poinformowanie stypendystów o przyznaniu pomocy stypendialnej,
	przekazanie stypendiów, 
	rozlicznie przyznanych środków w terminie określonym przez Instytucję Wdrażającą, 
	zabezpieczenie wkładu własnego jeżeli będzie wymagany.

	Samorząd Województwa jest odpowiedzialny za:

	 przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, 
	przygotowanie regulaminu przyznawania stypendiów, 
	zabezpieczenie środków, 
	przekazanie środków do Powiatów,
	rozliczenie projektu z Instytucją Pośredniczącą ZPORR.



IX. Postanowienia ogólne
Ilekroć w treści regulaminu mowa jest o dniach, należy przez to rozumieć dni inne niż dni wolne od pracy zgodnie  z Ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951r. nr 4 poz. 28 z późniejszymi zmianami).
	Ilekroć w treści regulaminu jest mowa o Powiecie należy przez to rozumieć Samorząd Powiatu na terenie, którego zamieszkuje stypendysta. 
Przez Powiat rozumie się także Miasto na prawach powiatu.
	Postanowienia niniejszego regulaminu mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności związanych z wdrażaniem Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. 


X. Załączniki

Wniosek o przyznanie stypendium,
	Zaświadczenie Uczelni Wyższej o pobieraniu nauki,
	Zawiadomienie o przyznaniu stypendium,
	Umowa przekazania stypendium.






































Załącznik nr 1 do Regulaminu Przyznawania Stypendiów w ramach projektu systemowego „Eurostypendium drogą do dyplomu” w ramach Działania 2.2. ZPORR „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w województwie śląskim


WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM
(zakres minimalny)

A. Dane dotyczące stypendysty i jego rodziny


I.   Imię i nazwisko studenta……………………………………………………………………......
Data urodzenia studenta…………………………………PESEL……………………………......
Telefon kontaktowy………………………………………, e-mail……………………………....


II. Miejsce stałego zameldowania studenta (dokładny adres)
	…………………………………………………………………………………………………...
      Miejsce zamieszkania studenta (dokładny adres - podać jeżeli inny niż adres    zameldowania)…………………………………………………………………………….….....
      …………………………………………………………………………………………………....
    
III.  Nazwa szkoły………………………………………………………………………………........
        Adres szkoły……………………………………………………………………………….........
        Aktualny rok akademicki 20……. /20…….

IV. Liczba członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym………
       Członkowie gospodarstwa domowego: imię, nazwisko, data urodzenia:
1)……………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………
3)……………………………………………………………………………………
4)……………………………………………………………………………………
5)……………………………………………………………………………………
6)……………………………………………………………………………………
7)……………………………………………………………………………………
Łączny roczny dochód netto rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym w poprzednim roku podatkowym wyniósł……………………….., co stanowi średni miesięczny dochód……..….………PLN netto w przeliczeniu na jednego członka rodziny za rok .....................

V. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych (art. 233 § 1 Kodeksu Karnego) oświadczam, że podane przeze mnie we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 
  …………………………………..   	     ……………………………………………………..
/miejscowość, data/	/czytelny podpis studenta/

B. Stypendium
Stypendium przekazywane będzie stypendyście w formie gotówki bądź przelewem.
Proszę o przekazywanie stypendium gotówką/przelewem Niepotrzebne skreślić                                                                        na rachunek bankowy: 
Nr rachunku……………………………………………………………………………………..........
Nazwa banku……………………………………………………………………………………........
Właściciel rachunku…………………………………………………………………………….........


…………………………………………………..
/czytelny podpis studenta/


Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji programu stypendialnego (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). 


…………………………………………………..
/czytelny podpis studenta/


Załączniki:
	Dokumenty, którymi student zobowiązany jest poświadczyć wysokość dochodu na osobę w rodzinie uzyskanego w ostatnim zamkniętym roku podatkowym, określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2005r. Nr 105, poz. 881., z późn. zm.)



























































Załącznik nr 2 do Regulaminu Przyznawania Stypendiów w ramach projektu systemowego „Eurostypendium drogą do dyplomu” w ramach Działania 2.2. ZPORR „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w województwie śląskim





………………………………				…………………………………..
 pieczęć szkoły/uczelni	  					         miejscowość, data






ZAŚWIADCZENIE




………………………………………………………….. (nazwa szkoły wyższej) zaświadcza, że ………………………………………………. (imię i nazwisko ucznia) jest studentem/studentką ………. roku w tutejszej uczelni.
Ponadto zaświadcza się, że w/w był/a studentką/studentem w okresie od 1 października 2008r. do dnia wydania zaświadczenia.









					………………………………………………….
         				        /pieczątka i podpis osoby do tego upoważnionej/






Załącznik nr 3 do Regulaminu Przyznawania Stypendiów w ramach projektu systemowego „Eurostypendium drogą do dyplomu” w ramach Działania 2.2. ZPORR „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w województwie śląskim



ZAWIADOMIENIE O PRZYZNANIU STYPENDIUM


Starostwo Powiatowe/Urząd Miasta w .......................................................... niniejszym zawiadamia, że student/studentka……………………………………. otrzymał/otrzymała stypendium w wysokości …………. PLN (słownie) ……………………………………………., co stanowi kwotę..............PLN/miesiąc, wypłacane przez okres maksymalnie 9 miesięcy, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Przyznawania Stypendiów.
Stypendium to finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Działania 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne .








………………………….                           		     	  …….………………………….
        /miejscowość, data/				 	 /pieczątka i podpis osoby reprezentującej powiat/






Załącznik nr 4 do Regulaminu Przyznawania Stypendiów w ramach projektu systemowego „Eurostypendium drogą do dyplomu” w ramach Działania 2.2. ZPORR „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w województwie śląskim


UMOWA PRZEKAZYWANIA STYPENDIUM
(zakres minimalny) 



Zawarta w dniu …………………. w……………………… pomiędzy ……………………… …………………...………………………………..……. z siedzibą w …………………………. kod pocztowy ………...……….. ulica ………………………………………….. nr …………........

a ………………………………………………. /imię i nazwisko studenta/studentki/
zamieszkałym w …………………………….. kod pocztowy ………………………. 
ulica ……………………………………... nr …………..............

Umowa dotyczy przekazywania stypendium finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, studentowi/studentce: …………………………………. /imię i nazwisko/ 
PESEL: ………………………….........
Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………........
Imiona rodziców: ……………………………………........
Zamieszkałemu/ej w …………………………........... kod pocztowy …………………………........
ulica …………………………………………… nr ………………….


§ 1

1.Powiat …………...............…………………. zobowiązuje się do przekazywania stypendium, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Porozumieniem zawartym z Samorządem Województwa Śląskiego w sprawie realizacji projektu „Eurostypendium drogą do dyplomu” w ramach w ramach Działania 2.2 ZPORR Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - stypendia dla studentów
2. Województwo Śląskie nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania wobec osób trzecich.

§ 2

Łączna kwota przyznanego stypendium wynosi ………………… PLN (słownie) …………… ……………………………tj. .……… miesięcy ……………… PLN (słownie) …………... …………………………........
§ 3

Stypendium będzie wypłacane przelewem/gotówką Niepotrzebne skreślić .
W przypadku, gdy stypendium będzie wypłacane przelewem zostanie przekazane na następujący rachunek bankowy:
Nr rachunku bankowego: ………………………………………………………………………........
Nazwa banku: …………………………………………………………………………………..........
Właściciel rachunku: …………………………………………………………………………….......
Adres właściciela rachunku: …………………………………………………………………….......

W przypadku, gdy stypendium wypłacane będzie gotówką wypłata nastąpi w: (podać dokładny adres miejsca wypłaty stypendium)
 ............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
§4
Student oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu przyznawania stypendiów i akceptuje postanowienia w nim zawarte.
§ 5
	W przypadku nie uzyskania środków na realizację projektu, stypendium może nie zostać wypłacone.

W w/w  przypadku studentowi nie przysługuje prawo dochodzenia roszczeń od Samorządu Powiatu oraz Samorządu Województwa.
§ 6
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazywany jest do Instytucji Wdrażającej.

§ 7

Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie zapisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami).



……………………………………………………  …………………………………………………
     /czytelny podpis studenta/          	   	                /pieczątka i podpis osoby reprezentującej powiat/
		

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji programu stypendialnego (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych,  tekst jednolity  Dz. U. z 2002 r.  Nr 101, poz. 926). 

					………………………………………………………	
							/czytelny podpis studenta/




