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Załącznik do zarządzenia Nr 10/2022 
Burmistrza Brodnicy 
z dnia 21.01.2022 r. 

 

 

Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce 

1. Wnioskodawca 

Dyrektor szkoły Rodzic ucznia Pełnoletni uczeń/słuchacz 

   

2. Dane Wnioskodawcy 

Pełna nazwa/imię i nazwisko  

Adres siedziby/ adres zamieszkania  

Adres do korespondencji  

Telefon kontaktowy  

3. Dane kandydata do stypendium: 

Imię i nazwisko kandydata do 
stypendium 

 

PESEL kandydata do stypendium  

Nazwa i adres szkoły  

Klasa  

4. Wyniki nauczania uzyskane na koniec bieżącego roku szkolnego 

1 )szkoła podstawowa 

średnia ocen nie mniej niż 5,50 (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) w danej klasie z 
przedmiotów: język polski, dwa języki obce nowożytne, historia, geografia, biologia, chemia, fizyka, 
matematyka 

 

2) szkoła ponadpodstawowa 

a) średnia ocen nie mniej niż 5,40 (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) z przedmiotów: 
język polski, dwa języki obce nowożytne, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, 
chemia, fizyka, matematyka, informatyka realizowanych zgodnie z ramowym planem nauczania w 
danej szkole 
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5. Dane uzupełniające (wyniki nauczania z poprzedniego roku szkolnego) 

Średnia ocen (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) ze wszystkich przedmiotów jaką uczeń 
uzyskał na świadectwie ukończenia poprzedniego roku szkolnego 

 

Średnia ocen (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku), jaką uczeń uzyskał na świadectwie 
ukończenia poprzedniego roku szkolnego z przedmiotów: język polski, dwa języki nowożytne, 
matematyka, historia 

 

6. Nr konta bankowego, na które ma być dokonana wpłata przyznanego stypendium 

                          

Załącznik: kserokopia świadectwa szkolnego potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez dyrektora 

szkoły. 

7. Dane adresowe wnioskodawcy, a w przypadku jeżeli jest nim dyrektor szkoły to dane adresowe 

rodziców ucznia, którego dotyczy wniosek. 

 
 
 

Oświadczam, iż wszelkie dane zamieszczone we wniosku  są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

…………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis wnioskodawcy 
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Klauzula informacyjna 
 
Urząd Miejski informuje, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim 

w Brodnicy (87-300), ul. Kamionka 23, tel. 564930300, fax. 564902626, email: umb@brodnica.pl jest Burmistrz 
Brodnicy. Urząd Miejski, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, obsługuje wykonanie zadań należących do 
kompetencji Burmistrza Brodnicy. Burmistrz Brodnicy, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym ma 
Pan/Pani prawo skontaktować się pod nr tel. 564930354, email: iod@brodnica.pl. 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przyznania stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce 
na podstawie art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1327 z późn.zm.) i Uchwały Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie 
szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej pomocy, 
w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach (Dz. Urz. Woj. Kuj.-
Pom.  poz. 4201). Odbiorcami podanych we wniosku danych osobowych są upoważnieni pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Brodnicy, którym zostały powierzone dane osobowe do przetwarzania na podstawie umowy 
powierzenia. Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w § 63 ust. 1 Instrukcji 
kancelaryjnej, w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów 
obsługujących te organy i związki oraz w Instrukcji archiwalnej. Wymienione regulatory stanowią załączniki – 
kolejno nr 1, nr 2 i nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych. 

W przypadku przyznania stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce Pani/Pana dane osobowe są 
przetwarzane w celu obliczenia i przekazania należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i 
wystawienia dokumentu PIT. 

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz 
ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych narusza przepisy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz ustawy z dnia 
10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem 
wynikającym z w/w ustawy. Jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych na podstawie w/w 
przepisów prawnych a konsekwencją nie podania ich będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. Pana/Pani 
dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane. 
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 


