
Załącznik nr 1  

do Regulaminu przyznawania stypendium dla studentów 

 

WNIOSEK 
O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTÓW 

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

Adres:…………………………………………….……………………………………………………… 

Data urodzenia:…………………………………………………………………………………………... 

Telefon kontaktowy:……………………………………………………………………………………... 

Nr konta bankowego………………………………………………….…………..……………………… 

 

 

Oświadczam, że: 

1. Jestem mieszkańcem Miasta Bierunia w rozumieniu art. 25 ustawy Kodeks Cywilny z dnia 

23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.). 

2. Wszystkie dane zawarte we wniosku i złożonej dokumentacji są zgodne ze stanem faktycznym. 

3. Zobowiązuję się do niezwłocznego przekazania informacji o okolicznościach prowadzących 

do wstrzymania lub cofnięcia stypendium. 

4. Nie ukończyłem/-am 25. roku życia. 

5. Mieszkam i prowadzę wspólnie gospodarstwo domowe z następującymi osobami: 

 

 

a) rodzice/opiekunowie prawni: 

 

…………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 

 

…………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 
 

b) rodzeństwo: 

 

…………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 

 

…………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 

 

…………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 
 

…………………………………………………….. 
(imię i nazwisko) 

 

 

 

 

 



Załączniki: 

1. Oświadczenie o dochodach. 

2. Zaświadczenie z uczelni o wpisie na dany kierunek i rok studiów. 

3. Zaświadczenie z uczelni potwierdzające ukończenie roku akademickiego i średnią ocen za 

dany rok. 
4. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku osób, które są studentami I roku 

studiów). 

                                           

Klauzula informacyjna 

1. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami 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) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) 

2. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bierunia z siedzibą w Bieruniu, 

przy ul. Rynek 14. 

3. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor 

Ochrony Danych (adres e-mail: iod@um.bierun.pl). 

4. Przetwarzanie danych odbywa się w celu wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (realizacja procedury związanej  

z przyznawaniem stypendium dla studentów). Podstawa prawna: art. 18 ust. 2 pkt 14 a) 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. 

zm.)  

oraz art. 173 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. 

z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) oraz art. 72 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.). Dane nie będą 

udostępniane podmiotom innym niż upoważnione do ich przetwarzania na podstawie 

przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być banki w celu przekazania świadczeń 

pieniężnych.  

5. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego 

zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 

6. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem. Osoba, której dane są 

przetwarzane, posiada ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych) na przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa.  

 

W zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody osoba, której dane są 

przetwarzane ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 

momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę na 

przetwarzanie danych mogą Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o 

wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, bądź adres e-mail.  

 

Data i czytelny podpis składającego wniosek .......................................................................................... 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu przyznawania stypendium dla studentów 

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH 

ZA ROK POPRZEDZAJĄCY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU 

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że na dochód mojej rodziny składają się:  

Źródło dochodu Wnioskodawca Rodzice/opiekunowie 

prawni 

Pozostali członkowie 

rodziny 

Dochód z tytułu: pracy stałej, 

dorywczej, umowy 

ajencyjnej, umowy zlecenia, 

umowy o dzieło, 

pozarolniczej działalności 

gospodarczej, pracy 

interwencyjnej i publicznej, 

umowy na czas określony* 

   

Świadczenia ZUS, KRUS, 

Zakładu Pracy: renta 

inwalidzka, renta rodzinna, 

renta socjalna, emerytura, 

zasiłek chorobowy, 

rehabilitacyjny, 

macierzyński, 

przedemerytalny, 

świadczenie 

przedemerytalne, dodatek  

i zasiłek pielęgnacyjny, inne* 

   

Świadczenia z PUP: zasiłek 

dla bezrobotnych, dodatek 

szkoleniowy, stypendium, 

inne* 

   

Świadczenia z tytułu rodziny 

zastępczej 

   

Dochód z ha 

przeliczeniowego  

o powierzchni……………ha 

   



Pomoc materialna szkoły: 

stypendium socjalne, 

naukowe, praktyczna nauka 

zawodu, inne* 

 

   

Alimenty ustalone    

Świadczenia z MOPS: 

zasiłek stały, zasiłek 

okresowy, świadczenia 

pielęgnacyjne, zasiłek 

pielęgnacyjny, zasiłek 

rodzinny, dodatki do zasiłku 

rodzinnego z tytułu: 

urodzenia dziecka, opieki nad 

dzieckiem  

w okresie korzystania  

z urlopu wychowawczego, 

samotnego wychowywania 

dziecka, kształcenia 

rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego, podjęcia 

przez dziecko nauki w szkole 

poza miejscem zamieszkania, 

wielodzietności, świadczenia 

z funduszu alimentacyjnego, 

inne* 

   

Dodatek mieszkaniowy 

 

   

Inne wartości materialne lub 

dochody niewykazane wyżej 

   

 

 

Razem dochód:………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

……………………………………………… 

                                                                                              czytelny podpis 

*właściwe podkreślić 


