
 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z WŁASNEGO FUNDUSZU 

STYPENDIALNEGO UMFC w roku akademickim 20__/20__ 
 

Nazwisko i imię .......................................................................................................................... 

Data urodzenia .................................................................... 

Wydział ............................................................................. 

Kierunek ............................................................................ 

Specjalność ........................................................................ 

Nr albumu .............. Rok studiów............ Stopień studiów.........  

Adres zamieszkania: 

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
 (kod, miejscowość, ulica, nr domu, telefon, e-mail) 

 

Proszę o przyznanie w roku akademickim  20…/20… (zaznaczyć odpowiedni kwadrat): 

q stypendium za wyniki w nauce (dla studenta UMFC), 

q stypendium naukowego (dla pracownika / doktoranta UMFC)  

 

Wnioskuję o świadczenie w wysokości:  

q 500 zł w semestrze zimowym / letnim 

q 1000 zł na rok akademicki 

 

 

................................................................. 
data i czytelny podpis 

 

DECYZJA KOMISJI STYPENDIALNEJ: 

q PRZYZNANO  

q stypendium za wyniki w nauce (dla studenta UMFC) w kwocie .................................. zł 

q stypendium naukowe (dla pracownika / doktoranta UMFC) w kwocie ....................... zł 

q NIE PRZYZNANO  

q stypendium za wyniki w nauce (dla studenta UMFC)  

q stypendium naukowego (dla pracownika / doktoranta UMFC)  
 

...................... ................................................................................. 
Data  podpis Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego KS UMFC 

 

 

Wniosek złożony dn...................... 

Podpis osoby przyjmującej:  

 

.............................................. 

Nr konta bankowego                            



 

DLA STUDENTÓW: 

Oświadczenia: 

q Oświadczam, że średnia ocen w poprzednim roku akademickim wynosiła 
q Oświadczam, że otrzymane stypendium przeznaczone zostanie na pokrycie kosztów 

uczestnictwa w .............................................................................................................................  
(oficjalna nazwa wydarzenia, miejsce i data), co pozostaje w obszarze specjalności 
studiowanej przeze mnie w UMFC. 

q Oświadczam, że jestem laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą 
olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim 

q Zobowiązuję się do dostarczenia w terminie 14 dni od dnia zakończenia wydarzenia, którego 
dotyczy stypendium dokumentów potwierdzających poniesione koszty. 

q Zobowiązuję się do zwrotu niewykorzystanej części stypendium w terminie 14 dni od dnia 
zakończenia wydarzenia, którego dotyczy stypendium, w przypadku, gdy nie wykorzystam 
całości lub części przyznanego stypendium na cel, na który przyznane zostało stypendium 
z Funduszu. 

 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku 
- Kodeks Karny (t.j. Dz.U.2022 poz. 1138 z późn. zm.) za podanie nieprawdziwych danych 
oświadczam, że przedstawione we wniosku i załączonych dokumentach dane i informacje są̨ 
prawdziwe.  
 

................................................................. 
data i czytelny podpis studenta 

 

W związku z ubieganiem się o stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego UMFC wyrażam 
zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina danych osobowych 
zawartych we wniosku oraz złożonych załącznikach, w celu rozpoznania wniosku.  
 

................................................................. 
data i czytelny podpis studenta 

 

Do wniosku załączam:  

Dokumenty potwierdzające planowane koszty (np. ogłoszenie o wydarzeniu, oficjalny anons, 
zaproszenie etc.). 

 

 

Zgoda pedagoga przedmiotu głównego na udział w wydarzeniu, którego dotyczy stypendium:  

 
................................................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................................. 

 

 

................................................................. 
podpis pedagoga przedmiotu główne 



 

DLA DOKTORANTÓW: 

q Oświadczam, że jestem laureatem konkursu ..............................................................  

................................................................................. (oficjalna nazwa konkursu, data i miejsce), 
w którym zająłem/zajęłam ................. miejsce/otrzymałem nagrodę grand prix. 

 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks 
Karny (t.j. Dz.U.2022 poz. 1138 z późn. zm.) za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że 
przedstawione we wniosku i załączonych dokumentach dane i informacje są̨ prawdziwe.   
 

................................................................. 
data i czytelny podpis doktoranta 

 
W związku z ubieganiem się o stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego UMFC wyrażam zgodę na 
przetwarzanie przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina danych osobowych zawartych we wniosku 
oraz złożonych załącznikach, w celu rozpoznania wniosku.  
 

................................................................. 
data i czytelny podpis doktoranta 

Do wniosku załączam:  

Dokument potwierdzający okoliczność bycia laureatem konkursu w dyscyplinie sztuk muzycznych 
w zakresie specjalizacji, w której wnioskodawca odbywa studia doktoranckie w UMFC.  

 

 

 

DLA PRACOWNIKÓW: 

q Oświadczam, że jestem pedagogiem przedmiotu głównego studenta, który został laureatem 
konkursu ...................................................................................................................................... 
(oficjalna nazwa konkursu, data i miejsce), w którym zajął ................ miejsce/otrzymał 
nagrodę grand prix/ akompaniowałem studentowi, który został laureatem konkursu 
...................................................................................................................................................... 
(oficjalna nazwa konkursu, data i miejsce), w którym zajął ............. miejsce/otrzymał nagrodę 
grand prix. 

 

Świadomy/a odpowiedzialności z art. 233 Kodeksu Karnego (t.j. Dz.U.2018.1600 z późn. zm.) za podanie 
nieprawdziwych danych oświadczam, że przedstawione we wniosku informacje oraz dołączona 
dokumentacja są zgodne ze stanem faktycznym.   

 
................................................................. 

data i czytelny podpis pracownika 

 
W związku z ubieganiem się o stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego UMFC wyrażam zgodę na 
przetwarzanie przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina danych osobowych zawartych we wniosku 
oraz złożonych załącznikach, w celu rozpoznania wniosku.  
 

................................................................. 
data i czytelny podpis pracownika 

 



 

Do wniosku załączam:  

Dokument potwierdzający okoliczność, iż student, którego wnioskodawca jest pedagogiem 
przedmiotu głównego, lub któremu akompaniował podczas występu konkursowego został 
laureatem konkursu w specjalności, w której studiuje.  
 

 

 

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o stypendium z Własnego Funduszu 

Stypendialnego UMFC 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych wskazywanych we wniosku o przyznanie 

stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego UMFC jest Rektor Uniwersytetu Muzycznego 

Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie, ul. Okólnik 2. 

 

Administrator danych informuje, że: 

1. Kontakt z inspektorem ochrony danych realizowany jest za pośrednictwem adresu 

mailowego: iod@chopin.edu.pl. 

2. Państwa dane będą̨ przetwarzane w celu rozpoznania wniosku o przyznanie stypendium z 

Własnego Funduszu Stypendialnego UMFC. 

3. Państwa dane będą̨ przetwarzane jedynie przez upoważnionych reprezentantów UMFC 

zaangażowanych w procesy związane z przyznawaniem stypendiów z Własnego Funduszu 

Stypendialnego UMFC 

4. Państwa dane przetwarzane będą̨ przez okres niezbędny do archiwizacji dokumentacji. 

5. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, cofnięcia zgody na 

przetwarzanie, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia 

skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

6. Podanie danych wymaganych we wniosku jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skutecznego 

i prawidłowego rozpoznania wniosku. Niepodanie niezbędnych danych uniemożliwi 

możliwość́ przyznania stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego UMFC. 

7. Realizacja praw, o których mowa w pkt 6 możliwa jest za pośrednictwem inspektora ochrony 

danych UMFC (iod@chopin.edu.pl) lub Działu Nauczania. 

8. Państwa dane osobowe nie będą̨ przetwarzane w celach związanych z automatycznym 

podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. 
 
 
 

................................................................. 
data i czytelny podpis 

 


