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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW  
MOSTOSTAL ZABRZE GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICWA PRZEMYSŁOWEGO S.A.  

  

Gliwice, dnia ………………………… 

 

Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. 
 Pl. Piastów 10  
 44-100 Gliwice 

 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM 
W ROKU SZKOLNYM …………/……..….. 

 
I. Wypełnia Wnioskodawca (rodzic lub opiekun prawny) 

A. Informacja o uczniu (imię i nazwisko ucznia):............................................................................................................................. 

PESEL ucznia: ………………………… 

Imię i Nazwisko  rodzica/opiekuna prawnego: 

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

Adres: .............................................................................................................................................................................................. 

nr tel. rodzica / opiekunka prawnego: 

…………………………………………… 

e- mail rodzica / opiekuna prawnego: 

…………………………………………… 

Nazwa szkoły, do której aktualnie uczęszcza uczeń: 

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

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

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

nr tel. szkoły: …………………........................................................................................................................................................ 

klasa (aktualna): ........................................................................................................................................................................... 

Średnia ocen na świadectwie: 

w roku szkolnym ………../……………………. 

 

Krótka charakterystyka dziecka (osobowość, uzdolnienia, sukcesy itp.): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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B. Informacja o rodzinie 

 Imię i nazwisko Spółka z Grupy Kapitałowej MZ (Pracodawca) 

Matka   

Ojciec   

Opiekun prawny   

Liczba osób w rodzinie: 
………………………………….. 

W tym dzieci do lat 18: 
…………………………………………………………… 

Młodzież od lat 18: 
………………………………….. 

 
Średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie (*tylko w przypadku kwoty poniżej 1501,00 PLN / os.)  

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

C. Informacje niezbędne w przypadku przyznania stypendium: 

Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania ucznia 

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

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

 

Numer rachunku bankowego rodzica / opiekuna prawnego zatrudnionego w Grupie Kapitałowej MZ lub ucznia:  

                          

 

do kogo należy rachunek.................................................................................................................................................................. 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że powyższe dane i załączone 

dokumenty są zgodne ze stanem faktycznym. 

Oświadczam, że powyższe dane podaję dobrowolnie w związku z ubieganiem się o stypendium. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000)  

oraz zgodnie klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. 

Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści udostępnionych danych oraz do ich poprawiania. Przyjmuję do 

wiadomości, że administratorem zebranych danych jest Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Przemysłowego S.A.  

 

Czytelne imię i nazwisko rodzica albo opiekuna prawnego albo pełnoletniego ucznia wraz podaniem miejscowości i daty. 

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

 
II. Wypełnia uczeń 
1. Miejsce zamieszkania (jeśli inne niż rodziców / opiekunów) 
......................................................................................................................................................................................................... 
nr tel. …............................................................................................................................................................................................ 
e – mail ucznia: …………………………………………………………………………………………………………..………….………… 
 
2. Czy byłeś/byłaś już uczestnikiem programu stypendialnego organizacji pozarządowej, z uwzględnieniem Stowarzyszenia 
„Chcemy pomóc” lub Mostostalu Zabrze Konstrukcje Przemysłowe S.A.? 
Jeśli tak, wymień nazwę programu i/lub organizacji oraz podaj w jakim okresie pobierałeś stypendium (wstaw krzyżyk  
w odpowiednim miejscu). 
□ tak, w roku szkolnym:                                             □ nie 
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- …………………………………………………………………… 
- …………………………………………………………………… 
- …………………………………………………………………… 
- …………………………………………………………………... 
3. Z jakiego źródła uzyskałeś/uzyskałaś informację o tegorocznym programie stypendialnym Mostostalu Zabrze Gliwickie 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. 
(wstaw krzyżyk w odpowiednim miejscu). 
□ szkoła      □ internet    □ rodzice/opiekunowie prawni     □ znajomi 
□ inne, jakie?.............................................................................................................................................................................. 
4. Czy brałeś/brałaś udział w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych? Jeśli tak, to jakich? 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
. ......................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
. ......................................................................................................................................................................................................... 
5. Wymień swoje zainteresowania 
........................................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………................................................................................................................................................................... 
. ......................................................................................................................................................................................................... 
. ......................................................................................................................................................................................................... 
. ......................................................................................................................................................................................................... 
. ......................................................................................................................................................................................................... 
6. Wymień osiągnięcia związane z Twoimi zainteresowaniami, udziałami w konkursach, zawodach, wystawach itp. 
...........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
. ......................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
. ......................................................................................................................................................................................................... 
. ......................................................................................................................................................................................................... 
. ......................................................................................................................................................................................................... 
. ......................................................................................................................................................................................................... 
. ......................................................................................................................................................................................................... 
 
7. Wymień inne zajęcia dodatkowe, na które uczęszczasz 
..........................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 
8. Czy jesteś zaangażowany/zaangażowana w działania społeczne, np. wolontariat? Jeśli tak, to opisz swoją pracę. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………................................................................................................................................................................... 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………................................................................................................................................................................... 
 
9. Jakie są Twoje marzenia, plany na przyszłość? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
10. W jaki sposób otrzymanie stypendium pomoże Ci w realizacji planów i marzeń opisanych powyżej? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
………………………….,.dnia............................................                   ....................................................................................... 
        (miejscowość)                                                                                                            (podpis) 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE UCZNIA  

 

        Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Przemysłowego S.A. zastrzega sobie prawo do: 

a) kontaktu z wybranymi stypendystami w celu zbierania informacji o sposobie wykorzystania stypendium, 

b) ankietowania stypendystów pod kątem realizacji programu stypendialnego i ewaluacji prowadzonych 

w tym obszarze działań, 

Oświadczam, że: 

1) zapoznałem się z treścią Regulaminu Stypendiów przyznawanych przez Mostostal Zabrze Gliwickie 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.,  

2)  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem oceny wniosku o przyznanie 

stypendium zgodnie z Regulaminem Stypendiów przyznawanych przez Mostostal Zabrze Gliwickie 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., realizacji programu Stypendialnego zgodnie z 

Regulaminem, wypłaty Stypendium, realizacji obowiązków nałożonych na Mostostal Zabrze Gliwickie 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., wynikające z obowiązujących przepisów prawa 

w tym związanych z dokumentacją podatkową, dochodzenia roszczeń lub ochrony praw Mostostal 
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Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., i ogłoszenia imienia, nazwiska 

i miejscowości stypendysty na stronach internetowych Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze oraz 

ewentualnej informacji w mediach społecznościowych Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze 

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz 

ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000)). 

 

……………………..,.dnia............................................                   .............................................................................. 

(miejscowość)                                                                                                                          (podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO **  

 

        Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Przemysłowego S.A. zastrzega sobie prawo do: 

a) kontaktu z wybranymi stypendystami w celu zbierania informacji o sposobie wykorzystania stypendium, 

b) ankietowania stypendystów pod kątem realizacji programu stypendialnego i ewaluacji prowadzonych  

w tym obszarze działań, 

Oświadczam, że: 

1) zapoznałem się z treścią Regulaminu Stypendium przyznawanego przez Mostostal Zabrze 

Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.,  

2) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem oceny wniosku o przyznanie 

stypendium zgodnie z Regulaminem Stypendiów przyznawanych przez Mostostal Zabrze Gliwickie 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., realizacji programu Stypendialnego zgodnie 

z Regulaminem, wypłaty Stypendium, realizacji obowiązków nałożonych na Mostostal Zabrze 

Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., wynikające z obowiązujących 

przepisów prawa w tym związanych z dokumentacją podatkową, dochodzenia roszczeń lub ochrony 

praw Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.,  

(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000)). 

 

 

……………………..,.dnia............................................                   .............................................. ................................ 

(miejscowość)                                                                                                                          (podpis) 
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Załączniki: 

1) kopia świadectwa z roku szkolnego ……………../……………. poświadczona za zgodność z oryginałem, 

2) oświadczenie o sytuacji materialnej i rodzinnej pracownika w ubiegłym roku podatkowym 

(……………………….),* 

3) kserokopie innych dokumentów uwiarygodniających wybitne osiągnięcia dziecka lub jego zaangażowanie w 

działania społeczne, poświadczone za zgodność z oryginałem lub inne oświadczenia. 

 

 

*Tylko w przypadku kwoty poniżej 1501,00 PLN / os.  

 

** W przypadku uczniów niepełnoletnich.   

 


