
 

 

                                                                        Urząd Marszałkowski 

                                                                        Województwa Podlaskiego 

                                                                        Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

                                                                        ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 

                                                                        15-888 Białystok 

 

WNIOSEK 

 

w sprawie przyznania stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej, uczniom 

uzdolnionym artystycznie z województwa podlaskiego na rok 2023 

 

I.  Wnioskodawca: 

     Pieczęć szkoły/instytucji kultury/stowarzyszenia 

 

II. Dane kandydata: 

1. Imię (imiona)…………………………………………………………………………… 

2. Nazwisko……………………………………………………………………………….. 

3. Data urodzenia…………………………….……………………………………………. 

4. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

5. Adres zamieszkania: 

Ulica ………………………………..numer domu……………………………………. 

Kod pocztowy……………… miejscowość…………………………………………… 

Gmina……………………………………. Powiat……………………………………. 

Telefon kontaktowy…………………………………… 

Adres e-mail…………………………………………… 

6. Adres szkoły:   

Ulica ………………………………..numer …….…………………………………….. 

Kod pocztowy……………… miejscowość…………………………………………… 

Telefon………………………………………………… 

7. Dziedzina sztuki, w której kandydat realizuje swoje uzdolnienia* 

o muzyka, film, teatr, taniec, literatura, plastyka, fotografia, inne……………………….. 

      8.   Uczeń był/nie był stypendystą w latach*………………………………………………. 

                  * właściwe podkreślić 

 



III. Informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć artystycznych kandydata:  

1. Uzyskane osiągnięcia artystyczne kandydata: dyplomy, wyróżnienia i inne nagrody  

potwierdzające udział w konkursach, przeglądach, koncertach, wystawach lub innych 

wydarzeniach artystycznych wg poniższej tabeli.  

Osoby, które otrzymały stypendium w roku poprzednim przedstawiają tylko 

dyplomy, wyróżnienia i inne nagrody z ostatniego roku. 

 

Nazwa konkursu, przeglądu itp. Data  Uzyskany tytuł/miejsce 

Osiągnięcia na poziomie międzynarodowym 

   

   

Osiągnięcia na poziomie ogólnopolskim 

   

   

Osiągnięcia na poziomie wojewódzkim 

   

   

     Osiągnięcia należy podać w porządku chronologicznym od najnowszych do najstarszych,   

maksymalnie do 5 sztuk w każdej kategorii. 

Należy dołączyć kserokopie wszystkich dyplomów, wyróżnień i innych nagród – 

potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

 

     Załączniki: sztuk ........................ 

 

2. Cel stypendium wraz z uzasadnieniem (na co zostanie przeznaczone otrzymane 

stypendium)…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. Opinia jednostki składającej wniosek wraz z uzasadnieniem………………………………. 

4. Inne referencje ……………..……………………………………………………………….. 

 

     ………………   ………….    ……………………………...          …….…………………… 
           miejscowość              data                  pieczęć jednostki składającej                              podpis  

 

 

Niniejszy wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 

danego roku. Wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. 



IV. OŚWIADCZENIA: 

 

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

 

Kandydat: pełnoletni uczeń/uczennica lub rodzic/opiekun prawny*:  

 

                                                                               ……………………………………………… 
           czytelny podpis 

Miejscowość: …………………. data…………… 

 
* właściwe podkreślić 

 

 

2. 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 w dziedzinie twórczości 

artystycznej uczniom z  województwa podlaskiego na podstawie art. 7b ustawy z dnia 25 października 

1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 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 kandydata/opiekuna prawnego 
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