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Wniosek o przyznanie stypendium im. NSZZ „Solidarność”
1. Dane osobowe ucznia:
Imię i nazwisko: …………............................................................................................................
Data i miejsce urodzenia: ...............................................................................................................
Imiona rodziców: ............................................................................................................................
PESEL ucznia: …… …………………..
Seria i numer dokumentu tożsamości (legitymacja szkolna lub dowód osobisty):
…………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania
Województwo:…..................................................powiat: ...................................................gmina:
.....................................poczta: …..…………….. kod pocztowy:…….……….…….. miejscowość:
……………………………….. ul…………………………….……. …………….………………….
nr domu/mieszkania: ………………….….... tel: ………………………….……………….….……
e-mail1: ………………………………………………………………………………………………
Nazwa i adres urzędu skarbowego: ………………………………………………………………….
Nazwa i adres szkoły, tel.:
…………………………………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………………………………………
Klasa (ukończona): ……………, Profil kształcenia …………………………………………….…..
Czy byłbyś w przyszłości zainteresowany pracą wolontariacką np. pomóc w nauce
innym uczniom? (Proszę podkreślić właściwą odpowiedź.) TAK NIE
2. Uzyskana średnia ocen na świadectwie szkolnym:
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Adres poczty elektronicznej (rodzica lub ucznia) proszę wpisać drukowanymi literami.
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3. Uzasadnienie złożenia wniosku przez ucznia:
.............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Podpis ucznia-czytelny: ..........................................................................................................
4. Informacje rodziców/opiekunów prawnych o sytuacji materialnej (liczba osób na utrzymaniu
oraz stosowne zaświadczenie o dochodach brutto, np. kopia PIT za poprzedni rok):
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Podpisy rodziców/opiekunów prawnych-czytelne: ................................................................
5. Opinia wychowawcy klasy:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Podpis wychowawcy-czytelny: ...................................................................................................
6. Rekomendacje: (W przypadku rekomendacji ze struktur NSZZ „Solidarność” udziela Komisja Międzyzakładowa/ Zakładowa).
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Podpisy-czytelne, pieczątki: .........................................................................................................

2
Pomorska Fundacja Edukacji i Pracy jest organizacją pożytku publicznego.
Serdecznie prosimy o przekazanie 1% podatku dochodowego na jej działalność.

NR KRS: 0000337122

80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, Tel: 058 308 43 47; e-mail: r.tkaczyk@solidarnosc.gda.pl

7. Oświadczenia:
a. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyznania stypendium
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych, DzU nr 133, poz. 883."
b. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających
wizerunek mojego dziecka / mój wizerunek zarejestrowanych podczas zajęć i uroczystości stypendialnych
zorganizowanych przez Pomorską Fundację Edukacji i Pracy w Gdańsku na stronie internetowej Pomorskiej
Fundacji Edukacji i Pracy, Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” profilach internetowych zarządzanych
przez Fundację i Region jak Facebook oraz innych materiałach promocyjnych takich jak: ulotki, plakaty,
biuletyny informacyjne w celu informacji i promocji Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy.
8. Załączniki:





kopia świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym, w którym składany jest
wniosek,
potwierdzenia osiągnięć – kopie zaświadczeń, dyplomów itp.,
dokumenty i zaświadczenia potwierdzające sytuację materialną rodziny/opiekuna
prawnego,
rekomendacje.

………………., dnia……………………………….

Podpis ucznia / rodzica, opiekuna prawnego: ……………….………………….

Decyzja Kapituły:................................................ Kwota:...................................................................
Podpisy członków Kapituły:
……………………………..................................................................................................................
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