
Załącznik do zarządzenia Nr 193/2020
Burmistrza Wołomina
z dnia 10.07.2020 r.

Wniosek o przyznanie jednorazowego :
1) Stypendium dla wybitnie uzdolnionych absolwentów szkół podstawowych,

ponadpodstawowych;
2) Stypendium Burmistrza Wołomina im. Henryka Konstantego

Woyciechowskiego;
3) Stypendium dla uczniów wspomagające rozwijanie pasji i zainteresowań*) 

Pouczenie:
Wniosek należy wypełniać czytelnie, najlepiej literami drukowanymi lub komputerowo.

I. DANE KANDYDATA DO STYPENDIUM

Imię i nazwisko 

Szkoła / adres

Pełny adres stałego zamieszkania

Średnia ocen z ostatniego roku nauki

Wynik procentowy z obowiązkowego egzaminu 
maturalnego **

data urodzenia

Dane do kontaktu (telefon, e-mail)***

Pouczenie:
*) Należy wskazać właściwą kategorię stypendium.
**) Dotyczy absolwenta szkoły ponadpodstawowej i wypełnia dyrektor szkoły, dot. Stypendium Burmistrza Wołomina 
im. Henryka Konstantego Wojciechowskiego.
***) Dane nieobowiązkowe – wnioskodawca nie musi ich podawać, ale ich podanie może ułatwić kontakt
z wnioskodawcą w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy.

II. SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA ................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

III. UZASADNIENIE WNIOSKU ..................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Potwierdzam zgodność podanych danych dotyczących wyników w nauce/osiągnięć ucznia/
absolwenta *)

........................……… ........................…………..………………....
(PIECZĘĆ SZKOŁY) (DATA, PODPIS DYREKTORA SZKOŁY)

Do wniosku dołączam ………. załączników potwierdzających osiągnięcia, o których mowa w części II
wniosku (oryginały lub kserokopie dokumentów poświadczone przez Wnioskodawcę za zgodność z oryginałem
powinny zostać ponumerowane zgodnie z powyższym wykazem, np. świadectwo, dyplomy).

...................…............…..…..……………………
(DATA I CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY)

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. 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 tych danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie
danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych, tj. numeru telefonu, oraz
adresu e-mail przez Burmistrza Wołomina, w celu przekazywania przez Urząd istotnych informacji związanych z
postępowaniem oraz w celu realizacji zadań wskazanych w ustawie o systemie oświaty oraz właściwej uchwały
Rady Miejskiej w Wołominie dotyczącej zasad przyznawania stypendiów.

………….…………..…......, dnia ...................................... r. ……......................………………………………..
Miejscowość czytelny podpis wnioskodawcy
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IV. OŚWIADCZENIA

Pouczenie
Wnioskodawca podpisuje oświadczenia w części A lub B odpowiednio dla swojego statusu wobec ucznia / absolwenta.

A. OŚWIADCZENIA UCZNIA/ABSOLWENTA PEŁNOLETNIEGO, SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK SAMODZIELNIE:

1) Oświadczam, że zapoznałem się  z obowiązującym SZCZEGÓŁOWYMI ZASADAMI PRZYZNAWANIA
STYPENDIÓW  WSPOMAGAJĄCYCH  ROZWIJANIE  PASJI  I  ZAINTERESOWAŃ  ORAZ  ZA  WYSOKIE
WARUNKI W NAUCE.

...................…............…..…..……………………
(DATA, PODPIS WNIOSKODAWCY)

2) Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej, za złożenie fałszywych oświadczeń.

...................…............…..…..……………………
(DATA, PODPIS WNIOSKODAWCY)

B. OŚWIADCZENIA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ZŁOŻENIA WNIOSKU W IMIENIU UCZNIA/ABSOLWENTA
NIEPEŁNOLETNIEGO:

1) Oświadczam, że jestem rodzicem/prawnym opiekunem*) ucznia/absolwenta, dla którego występuję o stypendium.

...................…............…..…..……………………
(DATA I CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY)

2) Oświadczam, że zapoznałem się  z obowiązującym SZCZEGÓŁOWYMI ZASADAMI PRZYZNAWANIA
STYPENDIÓW  WSPOMAGAJĄCYCH  ROZWIJANIE  PASJI  I  ZAINTERESOWAŃ  ORAZ  ZA  WYSOKIE
WARUNKI W NAUCE.

...................…............…..…..……………………
(DATA I CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY)

3) Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej, za złożenie fałszywych oświadczeń.

...................…............…..…..……………………
(DATA I CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY)

*)niepotrzebne skreślić
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Klauzula  informacyjna  dotycząca  przetwarzania  danych  osobowych  –  art.  13  Ogólnego
Rozporządzenia  RODO

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13  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) informuję, iż:  

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Burmistrz  Wołomina,  ul.  Ogrodowa  4,  05-200
Wołomin;

2. W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony
Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl;

3. Pani/Pana  dane  osobowe  są  przetwarzane  w celu  wypełnienia  obowiązków prawnych  ciążących  na
administratorze tj. prowadzenie postępowania w sprawie przyznania jednorazowego: 1) Stypendium dla
wybitnie  uzdolnionych   absolwentów  szkól  podstawowych,  ponadpodstawowych,  2)  Stypendium
Burmistrza im. Henryka Wojciechowskiego, 3) Stypendium dla uczniów wspomagające rozwijanie pasji i
zainteresowań, oraz realizacji zadań wskazanych w ustawie o systemie oświaty. 

4. Podstawą  prawną  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  art.  6  ust.  1  lit.  c.  Ogólnego
Rozporządzenia RODO na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy o systemie oświaty
oraz ustawy kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 6 ust. 1 lit a) Ogólnego Rozporządzenia
Rodo  na  podstawie  udzielonej  zgody  w  zakresie  wynikającym  z  treści  wniosku/  w  celu  ułatwienia
kontaktu. 

5. Odbiorcą  Pani/Pana  danych  osobowych  są  członkowie  Komisji  Stypendialnej  powołanej  przez
Burmistrza  do  załatwienia  wniosku,  podmioty uprawnione  do  obsługi  doręczeń,  podmioty  z  którymi
Administrator zawarł umowę świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów
informatycznych (INTRADOK).

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. Pan/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo

do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą
kwestionuj prawidłowość danych osobowych, W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody
przysługuje  Pani/Panu  również  prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  oraz  prawo  do
cofnięcia  udzielonej  zgody  w  dowolnym  momencie.  Cofnięcie  to  nie  ma  wpływu  na  zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.  

9. Ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

10. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  obowiązkowe,  w  zakresie  w  jakim  przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana
tych danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendia. 
W pozostałych przypadkach podanie przez Panią/Pana danych osobowych na charakter dobrowolny. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych osobowych
opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

...................…............…..…..……………………
(DATA I CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY)
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Oświadczenie dla uczniów lub absolwentów niepełnoletnich

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku ucznia/absolwenta, w imieniu którego występuję, zgodnie
z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1231  z późn. zm.), związanego z przyznaniem stypendium zgodnie z wnioskiem o przyznanie
jednorazowego:  1)  Stypendium  dla wybitnie uzdolnionych absolwentów  szkół  podstawowych,
ponadpodstawowych;  2)  Stypendium Burmistrza Wołomina im. Henryka Konstantego Wojciechowskiego;
 3) Stypendium dla uczniów wspomagające rozwijanie pasji i zainteresowań.*) 

...................…............…..…..……………………
(DATA I CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY)

*) niepotrzebne skreślić

Oświadczenie dla uczniów lub absolwentów pełnoletnich

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), związanego z
przyznaniem stypendium zgodnie z wnioskiem o przyznanie jednorazowego:  1) Stypendium dla wybitnie
uzdolnionych absolwentów  szkół  podstawowych,  ponadpodstawowych;  2) Stypendium  Burmistrza
Wołomina  im.  Henryka  Konstantego  Wojciechowskiego;  3)  Stypendium  dla  uczniów  wspomagające
rozwijanie pasji i zainteresowań .*) 

...................…............…..…..……………………
(DATA I CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY)

*) niepotrzebne skreślić
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