
Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania świadczeń dla uczestników studiów doktoranckich  

w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 

 

 
Gdańsk, dnia.................................. 

 

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

(imię, nazwisko doktoranta)      

data wpływu ………………………… 

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

(adres do korespondencji)      z kompletem dokumentów / bez dokumentów 

 

.........................................................................    nr rej. ……………………………….. 

(wydział, kierunek i rok studiów, nr albumu) 

 
             pieczęć i podpis 

 

 

JM Rektor 

Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki  

w Gdańsku  
 

 

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego / zwiększenie stypendium 

doktoranckiego1 

na rok akademicki 20........ / 20........... 

 
Niniejszym zwracam się z prośbą o przyznanie / zwiększenie2 mi stypendium doktoranckiego 

w oparciu o kryteria określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce oraz w Regulaminie przyznawania świadczeń dla uczestników studiów 

doktoranckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. 

 
UZASADNIENIE3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić. 
2 Niepotrzebne skreślić. 
3 Uzasadnienie powinno zawierać okoliczności wskazujące na spełnienie przesłanek przyznania stypendium 

doktoranckiego w myśl § 9 ust.2 i 4 lub § 9 ust.3 lub też § 9 ust. 10 lub 11 z przedstawieniem stosownych 

dokumentów oraz opis postępów w pracy naukowej. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania zwiększenia 

stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, określa Regulamin określony przez Rektora po uzyskaniu 

opinii właściwego organu Samorządu Doktorantów, z uwzględnieniem zasady, że uprawnienie do otrzymywania 

tego stypendium przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów 

doktoranckich. 
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.......................................................................................................................................................

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

 

 
Przyznane świadczenia proszę przelać na rachunek bankowy:  

 

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

 
 

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

(data)        (podpis doktoranta) 

 
Załączniki: 

 

1. opinia promotora / opiekuna naukowego4 

2. .......................................................  

3. .......................................................  

4. .......................................................  

5. ........................................................  

6. .........................................................  

 
 

1. Świadoma/-y odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych w tym konieczności zwrotu nieprawnie 

pobranych środków finansowych oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej, oświadczam, że wszystkie załączone 

dokumenty oraz dane w nich zawarte dotyczące rodzajów i wysokości dochodów mojej rodziny, żyjącej we 

wspólnym gospodarstwie domowym są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.  
2. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/-łem się z „Regulaminem przyznawania świadczeń dla uczestników 

studiów doktoranckich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku”. 
3. Zgodnie z Rozporządzeniem 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) 

zwanym dalej RODO, informujemy, iż: 

1) Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z ubieganiem się o przyznanie 

wskazanego rodzaju świadczenia w ramach pomocy materialnej dla studentów jest Akademia 

Muzyczna im. Stanisława Moniuszki z siedzibą w Gdańsku (80-743) przy ul. Łąkowej 1-2. 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod 

adresem e-mail: iod@amuz.gda.pl. 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania i realizacji wskazanego rodzaju 

świadczenia przysługującego w ramach pomocy materialnej, a  także ustalenia, dochodzenia lub 

obrony ewentualnych roszczeń. 

4) Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b 

RODO w związku z obowiązkiem prawnym nałożonym na Administratora wynikającym w 

szczególności z art. 86 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. 

Dz. U 2018, poz.1668). Ponadto Uczelnia będzie przetwarzała dane osobowe na podstawie 

„Regulaminu przyznawania świadczeń dla uczestników studiów doktoranckich Akademii 

Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku”. Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje możliwość rozpatrzenia wniosku o  przyznanie 

wskazanego rodzaju świadczenia. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane w imieniu Administratora przez upoważnionych 

pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3. 

 

 

                                                           
4 Niepotrzebne skreślić. 
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6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w 

ust. 3 z uwzględnieniem wymogów określonych w przepisach archiwalnych. Ponadto 

Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania danych osobowych przez okres 

niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, nie dużej jednak niż 

do upływu okresu ich przedawnienia. 

7) Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych przepisami prawa. 

8) Na zasadach określonych przepisami RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje:  

a) prawo dostępu do treści swoich danych, 

b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,  

c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w 

przypadkach przewidzianych prawem, 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

 
 

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

(data)        (podpis doktoranta) 


