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WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY  2022/2023 

dla uczniów-uchodźców z Ukrainy  

  Stypendium Artystyczne                                                             Stypendium Sportowe 

I.WNIOSKODAWCA 

 RODZIC / OPIEKUN PRAWNY UCZNIA      PEŁNOLETNI UCZEŃ         DYREKTOR SZKOŁY/KLUBU SPORTOWEGO 

II. DANE WNIOSKODAWCY 

Imię i nazwisko lub 
Nazwa jednostki (organizacji) 

 
 
 
 

Adres zamieszkania lub 
siedziba jednostki 
(organizacji) 

 
 
 
 

PESEL (osoba fizyczna) lub 
NIP/Regon/Wpis do KRS 

 

Adres email  
Telefon kontaktowy  

 

III. DANE OSOBY/OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM 
Lp Imię Nazwisko PESEL Adres zamieszkania Nazwa szkoły Klasa 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      
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IV. POŻĄDANA FORMA STYPENDIUM  (zaznaczyć właściwe): 

 

 Całkowite  lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, artystycznych i sportowych w 

tym również zajęć specjalistycznych (np. zajęcia z psychologiem), wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia 

realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza 

szkołą. 

 Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania -

dotyczy uczniów zamieszkujących w internacie lub bursie szkolnej. 

 Pomoc rzeczowa z przeznaczeniem na cele edukacyjne i rozwój pasji, w tym w szczególności zakup 

podręczników, pomocy naukowych i wyposażenia (np., kostium treningowy, sprzęt sportowy i Inn.) 

 Pieniężna, jeżeli udzielenie stypendium w formach o których mowa w pkt 1-3 nie jest możliwe, lub nie jest 

celowe – po przedstawieniu oryginałów faktur, rachunków imiennych wystawionych na rodzica bądź 

pełnoletniego ucznia poświadczających zakup artykułów o charakterze edukacyjnym. 

 

Uzasadnienie wyboru formy stypendium szkolnego*: 

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

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

*- dotyczy formy pieniężnej stypendium 

 

Proszę o przekazanie stypendium na rachunek bankowy: 

Dane właściciela rachunku:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nazwa banku:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr rachunku:  

                          

 

 

 

 

 

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

      (pieczęć szkoły/klubu)       (data i podpis  wnioskodawcy) 

 

Świadoma/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem 

prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku.    

 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

(data i podpis wnioskodawcy) 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 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) Administratorem Pani/Pana danych  osobowych  jest: Stowarzyszenie 

Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Urszuli, ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 2, 62-045 Pniewy. 

 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:  adres email: stowarzyszenie@smul.pl 

 

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania: 

W przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym przez administratora Pani/Pana dane osobowe oraz 

wszystkie dane powierzone będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. c i e i art.9 ust. 2 lit. b 

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) w następujących celach: 

- otrzymania wsparcia dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, posiadających status uchodźca, tzn. przybyłych do Polski po 

24.02.2022, zarejestrowanych w polskim systemie edukacji oraz cechującymi się uzdolnieniami artystycznymi lub 

sportowymi. 

 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 

5. Pani/Pana dane osobowe i powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

wymienianych w punkcie 3 celów przez okres wymagany przepisami prawa, z zastosowaniem przepisów 

dotyczących archiwizacji dokumentów stowarzyszenia (5 lat). 

 

6. Pani/Pana dane mogą być  ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych 

osobowych. 

 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

 


