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Załącznik 
do zarządzenia nr 1491/2020 
Prezydenta Miasta Radomia z dnia  29 maja 2020 r. 

 

 

PREZYDENT MIASTA RADOMIA 

ogłasza 

nabór wniosków o przyznanie stypendiów stażowych dla studentów uczelni wyższych 

przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia 

I. Warunki ogólne 

1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest złożenie wniosku przez 

wnioskodawcę, który spełnia kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów 

stażowych dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na 

terenie miasta Radomia, stanowiącym załącznik do uchwały nr IX/104/2019 Rady Miejskiej 

w Radomiu z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przyznawania stypendiów stażowych dla 

studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie 

miasta Radomia, tj. posiada: 

1) status studenta uczelni wyższej; 

2) miejsce zamieszkania na terenie miasta Radomia; 

3) średnią ocen z egzaminów nie niższą niż 3,75, uzyskaną w roku akademickim 

poprzedzającym dzień złożenia wniosku.  

2. Wysokość stypendium - maksymalnie 1500 zł brutto miesięcznie.  

II. Nabór i miejsce składania wniosków 

1. Nabór wniosków o przyznanie stypendium prowadzony jest w trybie ciągłym. 

2. Wnioski, wraz z załącznikami, mogą być składane osobiście w Biurze Obsługi Radomskiej 

Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Rynek 1, p. 102, od poniedziałku do 

piątku w godzinach 730 - 1530 lub za pośrednictwem poczty (kuriera, itp.) na adres:  

Urząd Miejski w Radomiu  

Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej 

ul. Rynek 1 

26-600 Radom  

III. Sposób wypełniania wniosków 

1. Wniosek o przyznanie stypendium należy wypełnić czytelnie oraz po opatrzeniu go podpisem, 

wraz z wymaganymi załącznikami, złożyć w jednym egzemplarzu w kopercie z dopiskiem:  

Wniosek o przyznanie stypendium stażowego dla studentów uczelni wyższych 

przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia. 

2. Do wniosku należy dołączyć:  

1) CV wnioskodawcy; 
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2) zaświadczenie z uczelni potwierdzające posiadanie statusu studenta, zawierające 

informacje o roku, trybie i kierunku studiów oraz średniej ocen z egzaminów uzyskanej 

w roku akademickim poprzedzającym dzień złożenia wniosku; 

3) podpisaną klauzulę informacyjną (RODO); 

4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

5) kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia wnioskodawcy potwierdzone za zgodność 

z oryginałem. 

IV. Informacje dodatkowe 

1. Szczegółowe informacje o zasadach przyznawania stypendiów stażowych dla studentów 

uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Radomia 

dostępne są na stronie www.investinradom.pl w zakładce Do pobrania. 

2. Dodatkowych informacji dotyczących naboru udziela Biuro Obsługi Radomskiej Strefy 

Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Rynek 1, p. 102 tel.: (48) 36-20-358,  

(48) 36-20-618, e-mail: rsg@umradom.pl. 

V. Załączniki 

1. Wniosek o przyznanie stypendium ( wzór). 

2. Klauzula informacyjna (RODO) oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 


