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1. WNIOSKODAWCA 

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

Adres ...............................................................................................  

2. DANE UCZNIA /STUDENTA/ 

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

Data i miejsce urodzenia ..................................................................  

Imiona i nazwisko rodziców .............................................................  

Miejsce zamieszkania: 
ulica ......................................... nr domu ............... nr mieszkania ....  
miejscowość ....................................... województwo .......................  
telefon kontaktowy ...........................................................................  
preferowana forma stypendium ........................................................  

 

 

3. INFORMACJA O SZKOLE I ROKU SZKOLNYM 

Nazwa szkoły ....................................................................................  
Klasa/rok nauki .................................................................................  

 

4. DANE UZASADNIAJĄCE PRZYZNANIE STYPENDIUM 

Rodzina składa się z niżej wymienionych osób, które pozostają we 

wspólnym gospodarstwie domowym: 
 

Lp Imię i nazwisko członka 

rodziny 
Data 

urodzenia 
Miejsce 

Pracy/nauki 
Stopień 
pokrewieństwa 

Źródło 

dochodu* 
Wysokość dochodu brutto 

w złotych  

        

       

       

       

       

       

       

 

Łączna część dochodów brutto całego gospodarstwa domowego .............................  

Dochód brutto na jednego członka rodziny……………………… 
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*dochód z tytułu zatrudnienia, dochód z działalności gospodarczej, dochód z gospodarstwa 

rolnego wg posiadanych hektarów przeliczeniowych, alimenty, renta, emerytura, stypendium 

socjalne, naukowe, inne. 

Do wniosku należy dołączyć, stosownie do rodzaju wskazanego źródła dochodu 

zaświadczenie(a) z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów wszystkich członków 

rodziny za ubiegły rok rozliczeniowy.  
 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie ubiegania się  
o Stypendium Fundacji Dzieci Śląska im. Kai Mireckiej Ploss  z siedziba  

w Nakle Śląskim 42-620 ul. Dworcowa 2.  Jednocześnie oświadczam, że wiem 

o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania 

zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było 

dobrowolne. 
Podstawa prawna: 

pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1. 

czytelny podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

Załączone do wniosku dokumenty: 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

miejscowość i data podpis wnioskodawcy 


