
Załącznik do Zarządzenia nr 206/2020  
Burmistrza Wojnicza z dnia 25 czerwca 2020 r. 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium Burmistrza Wojnicza 

w ramach ,, Programu Stypendialnego Gminy Wojnicz” 

 
  
Część A (wypełnia pełnoletni uczeń bądź rodzic/opiekun prawny ucznia niepełnoletniego): 

I. DANE OSOBOWE UCZNIA:  

1. Nazwisko……………..…………………………………………………………………………….. 

2. Imię/imiona…………..……………………………………………………………………..……..... 

3. Data urodzenia……………………………………………………………………….……………... 

4. Imiona i nazwiska rodziców……..………………………………………………...………...……... 

 
II. DANE DO KORESPONDENCJI PEŁNOLETNIEGO UCZNIA BĄDŹ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

UCZNIA NIEPEŁNOLETNIEGO: 

1. Imię i nazwisko……………………………………………………………………………............... 

2. Miejscowość……………………………………………………………………............................... 

3. Kod pocztowy, poczta……………………………………………………………….……………... 

4. Ulica, nr domu…………………………………………………………………………………….... 

5. Telefon kontaktowy……….……..………………………………………………...….…………..... 

 
III. DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA DO URZĘDU SKARBOWEGO ROCZNEJ INFORMACJI  

O WYPŁACONYCH  STYPENDIACH: 

1. Nazwa Urzędu Skarbowego………………………………………………………………………... 

2. Pesel ucznia: _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 

3. Adres zamieszkania: 

a) miejscowość…………………………………………………………………………………….….. 

b) kod pocztowy, poczta…………………………………………………………………………..…... 

c) ulica, nr domu……………………………………………………………………………………..... 

d) Gmina………………………………………………………………………………………............. 

e) Powiat………………………………………………………………………………………............. 

f) Województwo………………………………………………………………………………………. 

 
IV. WYPŁATA STYPENDIUM NA RACHUNEK BANKOWY 

1. Numer rachunku bankowego:  
  -     -     -     -     -     -     

2. Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego…………………………………………............ 

3. Nazwa Banku………………………………………………………………..……………………… 

 
V KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informujemy,  

że będą Panu(i) przysługiwać określone niżej wymienione prawa związane z przetwarzaniem 

Państwa danych osobowych przez Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Wojniczu: 

1. Administratorem podanych danych osobowych jest Centrum Ekonomiczno-Administracyjne  

w Wojniczu z siedzibą przy ul. Rynek 30, 32-830 Wojnicz. 

2. Wyznaczono Inspektora danych osobowych z którym można się kontaktować pisemnie pod 

adresem ul. Rynek 30, 32-830 Wojnicz lub poprzez e-mail: cea@wojnicz.pl . 

3. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe we wniosku będą przetwarzane w celu wypełnienia  

obowiązku prawnego dotyczącego ustalenia prawa do stypendium wynikającego z art. 90t ust.  

1 ustawy z dnia7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 z późn. zm.) oraz 

mailto:cea@wojnicz.pl


uchwały nr VII / 80 / 2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z  dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia 

„Programu Stypendialnego Gminy Wojnicz” oraz uchwały nr XVII/190/2020 Rady Miejskiej  

w Wojniczu z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w Programie Stypendialnym Gminy Wojnicz 

przez: Centrum Ekonomiczno – Administracyjne w Wojniczu. 

4. Odbiorcami podanych we wniosku danych osobowych są upoważnieni pracownicy Centrum 

Ekonomiczno-Administracyjnego w Wojniczu, podmioty upoważnione na podstawie przepisów 

prawa oraz inne podmioty, którym zostały powierzone dane osobowe do przetwarzania  

na podstawie umowy powierzenia. 

5. Dane po zrealizowaniu celu dla którego zostały zebrane będą przechowywane w formie 

archiwalnej przez okres określony przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Dane 

zebrane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie 

lub w terminie określonym w oświadczeniu o wyrażeniu zgody. 

5. Osoba których dane osobowe dotyczą ma: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie 

brak możliwości rozpatrzenia wniosku. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane. 

10. Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

Zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną. Wyrażam zgodę na złożenie wniosku przez 

Dyrektora Szkoły/Dyrektora Zespołu Szkół/Wychowawcę* o przyznanie stypendium w ramach 

„Programu Stypendialnego Gminy Wojnicz”. 
 
 

……………………                 …..………………………………………                                                                   

(miejscowość, data)                                            (podpis pełnoletniego ucznia/rodzica/opiekuna prawnego) 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystanie  

i rozpowszechnianie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka(podopiecznego)* przez Centrum 

Ekonomiczno-Administracyjne w celach reklamowych, promocyjnych i informacyjnych związanych 

z realizacją „Programu Stypendialnego Gminy Wojnicz”, w szczególności organizacji uroczystego 

wręczenia przyznanych stypendiów. 

Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie zdjęć za pośrednictwem dowolnego środka 

przekazu, włączając w to publikację w gazetach, folderach, publikacjach elektronicznych, na stronach 

internetowych itp. Nadto oświadczam, że nieodpłatna zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie 

wizerunku obejmuje także wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, 

rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie i powielanie wizerunku dowolną techniką bądź  

za pośrednictwem dowolnego medium na potrzeby opublikowania we wskazanym powyżej celu. 

Wizerunek mój/mojego dziecka(podopiecznego)* może być utrwalany oraz wykorzystywany  

i rozpowszechniany  najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. lub do wycofania zgody. 

 
 

……………………                 …..………………………………………                                                                   

(miejscowość, data)                                            (podpis pełnoletniego ucznia/rodzica/opiekuna prawnego) 

Część B (wypełnia wnioskodawca) 

I.  DANE WNIOSKODAWCY (należy zaznaczyć stawiając znak „X”)   

Dyrektor szkoły/zespołu szkół*      Wychowawca klasy    

1. Imię i nazwisko………………………………………………………………………………….….. 

2. Tel. kontaktowy…………………………………………………………………………………………………..….. 
        



II. PRZYZNAWANIE STYPENDIUM: 

1. Nazwa szkoły do której uczęszcza/ł uczeń:………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….…... 

2. Adres szkoły do której uczęszcza/ł uczeń:………………………………………………………..... 

3. Rok szkolny za który przyznawane jest stypendium: ……………………………………………… 

4. Uczeń klasy w roku szkolnym za który jest przyznawane stypendium:……..……….…………..... 

5. Kategoria stypendium: …………………………………………………………..…………………. 

6. Średnia ocen w roku szkolnym za który jest przyznawane stypendium……………………….…... 

7. Ocena z zachowania w roku szkolnym za który jest przyznawane stypendium: ………………..… 

8. Godziny nieusprawiedliwione w roku szkolnym za który jest przyznawane stypendium: 

 (należy zaznaczyć stawiając znak „X”)   Tak   Nie        

9. Uzasadnienie wraz z opisem osiągnięć w roku szkolnym: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

10. Opinia Rady Pedagogicznej: 

…………………………………………………………………………………………………..……. 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….... 

 

 

……………………                ………………………………………                                                                   

(miejscowość, data)                                                 (pieczęć i podpis wnioskodawcy) 

 

*niepotrzebne skreślić 

Uwaga: Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów poświadczających uzyskane osiągnięcia oraz 

kserokopię świadectwa szkolnego. 

 

 

 

 

 

 


