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CZĘŚĆ 2 WNIOSKU: WYPEŁNIA UCZEŃ PEŁNOLETNI LUB RODZIC/OPIEKUN PRAWNY UCZNIA 
NIEPEŁNOLETNIEGO 

 

I. Dane osobowe ucznia 

Imię   

Nazwisko   

PESEL  
 

           

 

II. Dane adresowe ucznia 

Adres zameldowania 
na pobyt stały 
ucznia 

Ulica  

Nr domu  

Nr mieszkania  

Miejscowość  

Kod pocztowy, 
poczta 

 
..………………………………………….……….……. 

  -    

Adres zamieszkania 
ucznia 

Ulica  

Nr domu  

Nr mieszkania  

Miejscowość  

Kod pocztowy, 
poczta 

 
……………………………………………….…………. 

  -    

Gmina  

Powiat  

Województwo  

III. Dane do kontaktu ucznia pełnoletniego lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego 

Imię i nazwisko  

Adres do 
korespondencji 

Ulica  

Nr domu  

Nr mieszkania  

Miejscowość  

Kod pocztowy, 
poczta 

  
……………………………………………..………….. 

  -    

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

IV. Informacja dotycząca szkoły, do której zamierza uczęszczać uczeń w następnym roku szkolnym
1
 

Nazwa szkoły  

Miejscowość  

                                                 
1
 Dotyczy tylko uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum i klasy III dotychczasowego gimnazjum 
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V. Dane dotyczące rachunku bankowego na przekazanie ewentualnego stypendium 

 
Nr rachunku 
bankowego                                 

 

 

Imię i nazwisko właściciela 
rachunku bankowego           …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących informacji o rachunku bankowym w celu 
wypłaty stypendium. 
 

 ...................................................                                         ……………………………………………………………………………. 
Miejscowość, data                                                                                 Podpis właściciela rachunku bankowego 

 

VI. Oświadczenia 

Oświadczam, że: 
zapoznałem/am się z treścią Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa oraz akceptuję jego zapisy, 
podane we wniosku dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku na potrzeby przyznania i wypłaty 
stypendium w ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa. 
 
Przyjmuję do wiadomości, że: 
a) administratorem zebranych danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, adres do korespondencji: ul. Rynek 1, 

35-064 Rzeszów, 
b) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzonym naborem wniosków o przyznanie 

stypendium, a w przypadku otrzymania stypendium również w związku z realizacją Programu Stypendialnego Miasta 
Rzeszowa, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, 

c) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom uprawnionym do kontroli/weryfikacji 
poprawności prowadzonego naboru i realizacji programu, 

d) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 
 

 ...................................................                        …………………………………………………………………………………………….. 
Miejscowość, data                                                  Podpis pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego 

rodzica niepełnoletniego 
 

 
POUCZENIE: 
Pełnoletni stypendysta lub rodzic (opiekun prawny) ucznia niepełnoletniego zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania 
(w formie pisemnej) Prezydenta Miasta Rzeszowa o zmianach informacji podanych we wniosku o przyznanie stypendium 
(w szczególności: zameldowania, zamieszkania, adresu do korespondencji, numeru rachunku bankowego). 
Niepoinformowanie Prezydenta Miasta Rzeszowa o zaistniałych sytuacjach określonych w ust. 4 i pobieranie stypendium w sposób 
niezgodny z warunkami zawartymi w Programie będą podstawą do żądania od pełnoletniego stypendysty lub rodzica (opiekuna 
prawnego) ucznia niepełnoletniego zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych wraz z odsetkami w wysokości określonej 
jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania stypendium na wskazany rachunek bankowy. 
 
Utrata prawa do otrzymywania stypendium następuje w przypadku: 

1) skreślenia ucznia z listy uczniów, 
2) rezygnacji ucznia ze szkoły, 
3) uzyskania od dyrektora szkoły informacji, że uczeń w rażący sposób naruszył normy zachowania, 
4) podjęcia przez ucznia nauki w szkole znajdującej się poza Rzeszowem, 
5) zmiany miejsca zameldowania na zameldowanie poza Rzeszowem, 
6) wymeldowania z pobytu stałego w Rzeszowie, a w przypadku uczniów objętych pieczą zastępczą w placówkach 

prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów – wymeldowanie z pobytu czasowego, 
7) rezygnacji z pobierania stypendium złożonej pisemnie przez ucznia pełnoletniego lub rodzica (opiekuna prawnego) ucznia 

niepełnoletniego. 
Utrata prawa do otrzymywania stypendium następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiło 
zdarzenie określone powyżej. W przypadku rezygnacji ze stypendium wstrzymuje się z dniem określonym w oświadczeniu 
o rezygnacji. 


