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KANDYDAT: 
 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 

(imię i nazwisko, PESEL, adres, nr telefonu, e-mail) 
 
 
 
 
 
 

1. Zwracam się z prośbą o przyznanie stypendium studenckiego/doktoranckiego* fundowanego  
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Swoją prośbę 
uzasadniam……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Deklaruję następujący temat pracy magisterskiej/doktorskiej zaproponowany przez Spółkę/ 
własny*:.……………………………………………………………………..…..……………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………..….
Pracę zamierzam pisać pod kierunkiem ……………………………………………………………………… 
 
3. Oświadczam, że zapoznałem się z R-POR-06 Przyznawanie stypendiów, obowiązującym 
w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. 
 
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku 
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., zgodnie  
z ustawą z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, 
z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu kwalifikacji, dotyczącego przyznawania 
stypendium, w czasie trwania okresu stypendialnego oraz po obronie pracy dyplomowej. 
 
5. Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych i wizerunku dla celów promocyjnych 
Spółki. 
 
6. Załączniki*: 

1) w przypadku ubiegania się o stypendium studenckie: 

a) życiorys; 

b) kserokopia dyplomu inżynierskiego lub licencjackiego; 

c) informacja o średniej ocen z zaliczeń i egzaminów za ostatni semestr studiów (obliczona 

według regulaminu studiów), potwierdzona przez dziekanat właściwego wydziału; 

d) oświadczenie woli, dotyczące gotowości podjęcia i świadczenia pracy na rzecz Spółki 

przez okres co najmniej dwóch lat po obronie pracy dyplomowej (nie dotyczy 

kandydatów, będących pracownikami Spółki); 

2) w przypadku ubiegania się o stypendium doktoranckie: 

a) życiorys; 

b) kserokopia dyplomu magisterskiego; 

c) informacja o średniej ocen z zaliczeń i egzaminów za ostatni semestr studiów (obliczona 

według regulaminu studiów), potwierdzona przez dziekanat właściwego wydziału; 

d) pozytywna opinia promotora pracy doktorskiej, stwierdzająca predyspozycje kandydata 

do pracy naukowej; 
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e) oświadczenie woli, dotyczące gotowości podjęcia i świadczenia pracy na rzecz Spółki 

przez okres co najmniej dwóch lat po obronie pracy dyplomowej (nie dotyczy 

kandydatów, będących pracownikami Spółki). 

 
 
 
 
Warszawa, dnia ……………………….. ……………………………………. 

(podpis kandydata) 
 
 
Opinia kierującego jednostką funkcjonalną dotycząca zaproponowanego przez kandydata 
tematu pracy dyplomowej. 
Temat pracy dyplomowej akceptuję/odrzucam*. Swoją decyzję uzasadniam ……………………………. 
………………………………………………………………………………………..…………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

.……………………………………………. 
(podpis kierującego jednostką funkcjonalną) 

 
 
*niepotrzebne skreślić 


