
 

Białystok, 7 września 2021 r. 

 

EST-I.5462.1.2021 

Prezydenci Miast, 

Starostowie, Burmistrzowie, 

Wójtowie 

 

dotyczy: Stypendiów edukacyjnych Zarządu Województwa Podlaskiego za rok szkolny 

2020/2021 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji dotyczącej zasad udzielania stypendiów 

edukacyjnych Zarządu Województwa Podlaskiego szkołom, dla których pozostajecie Państwo 

organem prowadzącym.  

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych  

w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa 

Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za 

szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci  

i Młodzieży Województwa Podlaskiego z późn. zm. 

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej zamieszkali na terenie 

województwa podlaskiego, uzyskujący łącznie w roku szkolnym 2020/2021 następujące osiągnięcia: 

 uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej lub w szkole 

ponadpodstawowej co najmniej 5,00; 

 byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu 

wojewódzkim/ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem 

konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym. 

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku 

szkolnym 2020/2021 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego  

w Białymstoku do dnia 8 października 2021 r. (wniosek w załączeniu) 

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty wyniesie 4 000 zł. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów dostępne są na stronie internetowej 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w zakładce Edukacja → 

Stypendia oraz pod numerem telefonu: (085) 66 54 536 – Departament Edukacji, Sportu i Turystyki. 

Więcej na stronie internetowej Wrót Podlasia: 

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/trwa-nabor-na-stypendia-zarzadu-wojewodztwa-

podlaskiego-za-szczegolne-osiagniecia-w-nauce-2.html    

 

 

Z poważaniem 

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/trwa-nabor-na-stypendia-zarzadu-wojewodztwa-podlaskiego-za-szczegolne-osiagniecia-w-nauce-2.html
https://www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/stypendia/trwa-nabor-na-stypendia-zarzadu-wojewodztwa-podlaskiego-za-szczegolne-osiagniecia-w-nauce-2.html


WNIOSEK  

 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM  

 

ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE  

 

 
FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO 

 

TYP SZKOŁY 

 

PODSTAWOWA 

 

 

  

PONADPODSTAWOWA 

 

 

KLASA: ........... 

 
 

Prosimy wpisać klasę, którą osoba ubiegająca się o stypendium ukończyła w czerwcu 

poprzedniego roku szkolnego 

 
 

I. DANE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STYPENDIUM: 

 

1. Imię (imiona): ................................................................................................................................................... 

 

Nazwisko: .............................................................................................................................................................. 

 

2. Data urodzenia: ............................................................................................................................................... 

 

3. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych: .................................................................................... 

 

4. Adres zamieszkania: ....................................................................................................................................... 

 

Ulica i numer domu: ............................................................................................................................................. 

 

Kod pocztowy i miejscowość: .............................................................................................................................. 

 

Gmina: ....................................................................... Powiat: ............................................................................. 

 

Telefon kontaktowy (komórkowy lub stacjonarny z numerem kierunkowym): .................................................. 

 

E-mail: .................................................................................................................................................................. 

 

5. Informacja o szkole, do której uczęszczał uczeń w poprzednim roku szkolnym: 

 

Nazwa szkoły: ....................................................................................................................................................... 

 

Adres szkoły: ........................................................................................................................................................ 

 

Kod pocztowy i miejscowość: .............................................................................................................................. 

 

Telefon (z numerem kierunkowym):.............................................. Faks:............................................................. 

 

E-mail: ...................................................................... Strona www: ..................................................................... 

 

 

  



  

II. OSIĄGNIĘCIA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STYPENDIUM: 

 

1. Średnia ocen za poprzedni rok szkolny z uwzględnieniem dwóch miejsc po przecinku: .............................................. 

 

2. Uzyskane w poprzednim roku szkolnym tytuły laureata na konkursach/olimpiadach/turniejach edukacyjnych. 

 

A/ OSIĄGNIĘCIA NA POZIOMIE MIĘDZYNARODOWYM: 

 

Nazwa konkursu/olimpiady/turnieju Uzyskany tytuł  Data uzyskania tytułu 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

B/ OSIĄGNIĘCIA NA POZIOMIE OGÓLNOPOLSKIM: 

 

Nazwa konkursu/olimpiady/turnieju Uzyskany tytuł Data uzyskania tytułu 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

C/ OSIĄGNIĘCIA NA POZIOMIE WOJEWÓDZKIM: 

 

Nazwa konkursu/olimpiady/turnieju Uzyskany tytuł Data uzyskania tytułu 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

D/ OSIĄGNIĘCIA NA POZIOMIE PONADWOJEWÓDZKIM: 

 

Nazwa konkursu/olimpiady/turnieju Uzyskany tytuł Data uzyskania tytułu 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Wskazówki: 

 

a. Wszystkie osiągnięcia muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopiami dyplomów lub innych dokumentów 

potwierdzających uzyskanie tytułu laureata w konkursach, olimpiadach, turniejach, o których mowa w § 6 pkt 2 

Regulaminu. 

b. Prosimy o przedstawienie osiągnięć tylko z poprzedniego roku szkolnego. 

 

  



  

III. OŚWIADCZENIA: 

 

1. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. 

 

 

Wnioskodawca (pełnoletni uczeń/uczennica lub rodzic/opiekun prawny): ....................................................................,  
                         czytelny podpis 

 

Miejscowość: ......................................., data: .......................... 

 
* właściwe podkreślić 

 

 

2. Oświadczam, że osiągnięcia w nauce ucznia/uczennicy określone w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą. 

 

 

Dyrektor szkoły: ...................................................., Miejscowość: ......................................., data: .......................... 
        (pieczątka imienna i podpis) 

 

3. Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych  

nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO) 

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz 

Zarząd Województwa  Podlaskiego z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. 15-888 Białystok, tel. 

+48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/   

2) Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie 

Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@wrotapodlasia.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania stypendium uczniom za szczególne osiągnięcia  

w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa 

Podlaskiego na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1457 z późn. zm.), co stanowi wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 

lit. c RODO); 

4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, 

podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność bankową, 

operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym archiwizację, obsługę informatyczną  

i teleinformatyczną. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu 

zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 

prawo do przenoszenia danych. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania jest brak 

możliwości wnioskowania o przyznanie stypendium. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

   czytelny podpis wnioskodawcy/opiekun prawny   
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