
OGŁOSZENIE O NABORZE 

1. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie co 
najmniej 30 stypendiów na rok akademicki 2022/2023 dla studentów kształcących się na 
kierunku pielęgniarstwo. 

2. Wysokość stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie. Od kwoty stypendium dokonuje się 
potrąceń publicznoprawnych, jeśli wynikają one z przepisów prawa. 

3. Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki: 
1) jest studentem I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku pielęgniarstwo w szkole 

wyższej, mającej siedzibę na terytorium Województwa Zachodniopomorskiego; 
2) jest mieszkańcem Województwa Zachodniopomorskiego; 
3) nie powtarza roku i nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów: 
4) zawrze umowę stypendialną. 

4. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany student. 
5. Wniosek w oryginale wraz z podpisem, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr 1311/22 

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie 
ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie stypendium dla studentów kształcących się na 
kierunku pielęgniarstwo na rok akademicki 2022/2023 wraz z wymaganymi dokumentami 
należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego na adres: ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin (w przypadku wysyłki 
Pocztą Polską) lub ul. Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin (w przypadku dostarczenia 
osobistego lub za pośrednictwem usług kurierskich): 

a) osobiście – decyduje data wpływu, 
b) pocztą – decyduje data nadania, 

w terminie od dnia 1 października 2022 r. do 31 października 2022 r. 
6. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni o statusie studenta, wraz z dodatkową 

informacją o: 
a) roku, kierunku, stopniu i  trybie studiów; 
b) uzyskanej liczbie punktów w procesie rekrutacji na studia; 
c) realizowaniu przez studenta nauki zgodnie z planem studiów (bez powtarzania roku 

lub korzystania z urlopów określonych w regulaminie studiów). 
7. Wnioski o udzielenie stypendium rozpatrywane będą  przez Komisję powołaną przez Zarząd 

Województwa Zachodniopomorskiego. 
8. Wnioski złożone po terminie lub wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.  
9. O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w terminie 7 dni od 
podjęcia decyzji przez Zarząd Województwa oraz przekazana studentom drogą 
elektroniczną lub inną wskazaną przez studenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kto jest administratorem danych 
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Województwo Zachodniopomorskie 
ul. Korsarzy 34 
70-540 Szczecin 

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

Inspektor ochrony danych (IOD) 
Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem mail 
abi@wzp.pl. 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu: 

a) realizacji procesu naboru i rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium studentom kształcącym się  na 
kierunku pielęgniarstwo na podstawie art.6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia RODO; 

Zakres przetwarzania danych osobowych 
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do 
osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. 

Odbiorcy danych osobowych 
W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać Państwa dane innym podmiotom. Przetwarzanie danych 
osobowych Stypendysty może zostać powierzone dostawcom usług. Dane osobowe Stypendysty mogą być 
udostępnione też innym podmiotom, w tym świadczącym usługi prawne, kurierskie i pocztowe. 

Okres przechowywania danych osobowych 
Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny 
do rozpatrzenia wniosku i wykonania umowy stypendialnej, a następnie zgodnie z okresem archiwizacji określonym 
przez Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  Okresy 
archiwizacji stosuje się po upływie pełnych dwóch lat kalendarzowych, licząc od dnia pierwszego stycznia roku 
następującego po roku, w którym sprawa została zakończona.  

Uprawnienia osób, których dane dotyczą 

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: 

‒ dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 
‒ żądania ich sprostowania, 
‒ ograniczenia przetwarzania, 
‒ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną 
kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl. 

 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa 
danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie na adres: 

Urząd Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa 



Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia realizację wskazanych 
powyżej celów przetwarzania. 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony 
Państwa danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zamianą, 
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


