
 
                                           

 Załącznik nr  4  do REGULAMINU POMOCY STYPENDIALNEJ  DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH  
W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH 

W ZESPOLE SZKÓŁ HANDLOWO-EKONOMICZNYCH IM. M. KOPERNIKA W BIAŁYMSTOKU      

 

OŚWIADCZENIE STYPENDYSTY DO CELÓW PODATKOWYCH  

I UBEZPIECZEŃ 

 
UWAGA : PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI      

 

Dane osobowe: 

 
…………………................................             .......................................………………… 

 imię                                                                 nazwisko  

 

……………………………………………………..             ….......................................................................... 

data i miejsce urodzenia                                                         Nr PESEL 

 

………………………..........................................               ...............................................……………………. 

imię i nazwisko matki                                                         imię i nazwisko ojca 

 

 

Adres zamieszkania/zameldowania będący jednocześnie adresem do wskazania na PIT 
 

 

  …………………… ……...................................          .................................                        ……............................... 

    kod pocztowy, miejscowość                                       gmina                                                 powiat 

 

 

……………………………………………… 

ulica, nr domu/mieszkania 

 

Adres do korespondencji (wypełnić jeśli jest inny niż adres zameldowania/zamieszkania) 
  

 …………………… ……...................................          .................................                        …….......... ..................... 

    kod pocztowy, miejscowość                                       gmina                                                 powiat  

 

 

……………………………………………… 

ulica, nr domu/mieszkania 

 

 

…………………………………………………. 

telefon kontaktowy 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

nazwa/adres urzędu skarbowego 

 

Informuję, iż otrzymuję/nie otrzymuję* inne stypendia w wysokości ……………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
(z jakiej instytucji) 

 

Proszę o przekazywanie stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie  

przedmiotów zawodowych, wypłacanego w ramach pomocy stypendialnej realizowanej  

w ramach projektu  „NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia 



„NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE”  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

OŚ PRIORYTETOWA III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE 
DZIAŁANIE 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki 

zawodowego w ZSHE”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 

2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, DZIAŁANIE 3.3 

Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, 

PODDZIAŁANIE 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej 

gospodarki na podane poniżej konto: 

 
....................................................................................................................................................... 

imię i nazwisko właściciela rachunku ** 

 

.............................................................................................................................................................................  

                                                                    nazwa banku 

 

                                                             

 

 

                         

                                                                     numer konta 

 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1) administratorem moich danych osobowych jest w odniesieniu do czynności przetwarzania/procesów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 jest Województwo Podlaskie 

reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (Urząd Marszałkowski 

Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, 

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

w odniesieniu do zbioru danych osobowych przetwarzanych w Centralnym systemie teleinformatycznym 

wspierającym realizację programów operacyjnych administratorem jest Minister właściwy ds. rozwoju 

regionalnego (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel.: +48 (22) 25 00 130,      

e-mail: kancelaria@miir.gov.pl) 

2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu podatkowymi i prowadzenia ewidencji księgowej; 

3) moje dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych 

osobowych, 

4) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania; 

5) podanie danych  wynika z realizacji z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. Nr 80, poz. 350) oraz z ustawy z  dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.  

Nr 137, poz. 887).  

 

 

 

 

 

 ..............................……………                                  ...................................................................... 
  miejscowość, data                                                                                      podpis pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
* należy zaznaczyć właściwe 

**w przypadku osoby niepełnoletniej i nie posiadającej rachunku bankowego numer konta rodzica lub opiekuna prawnego  
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