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Fundacja ORLEN z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, przy ul. Chemików 7 jest organizacją pożytku publicznego, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, 
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Łodzi- Śródmieście w Łodzi,  XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037031,REGON: 
611330322, NIP: 774-26-91-813. 

Załącznik nr 1 
do Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów  

w Programie Stypendialnym „Dla Orłów” w roku szkolnym 2021/2022 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM 

w roku szkolnym 2020/2021  

I. Wypełnia Wnioskodawca (rodzic lub opiekun prawny) 

 
A. Informacja o uczniu  

Imię i nazwisko ucznia  
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Miejsce zamieszkania  
miejscowość:………………………… 

ul. ……………………………………… 

nr domu/mieszkania: ………………… kod 

pocztowy:……………… poczta:……………… gmina:………………. 

powiat: ……………………. województwo: 

……………………………….. 

nr tel. 

Komórkowego 

ucznia: 

…………………………… 

adres e-mail ucznia: 

…………………………… 

PESEL ucznia 
 
……………………………………… 
 
 
 

nazwa szkoły do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 

2020/2021: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

adres: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

nr tel. ……………………………………………………………………………… 

nazwa szkoły do której uczeń uczęszczał będzie w roku 

szkolnym 2021/2022: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

adres: 

Średnia ocen na 
świadectwie w roku 
szkolnym 
2020/2021 
 
 
…………………………… 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

nr tel. ……………………………………………………………………………… 

adres www: …………………………………………………………………..... 

adres e-mail: …………………………………………………………………… 

klasa (do której uczeń uczęszczał będzie w roku szkolnym 

2021/2022- numer): ……………… 

 

Krótka charakterystyka 
ucznia (osobowość, 
uzdolnienia, sukcesy itp.)  

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

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

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

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

B. Informacja o Wnioskodawcy  

 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy 
(rodzica/opiekuna prawnego 
spełniającego zapisy § 1 pkt 4 
Regulaminu) 

 

Numer PESEL Wnioskodawcy  

Adres e-mail Wnioskodawcy  

Numer telefonu Wnioskodawcy  

 
Oświadczam, iż jestem: 
 

 obecnym pracownikiem  

 rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka zmarłego pracownika   

 emerytem lub rencistą   
 
Spółki: 

 
   
  

 
 
Średniomiesięczny dochód brutto na osobę w rodzinie z ostatnich 3 miesięcy wynosi: 

 poniżej 3 tys. zł brutto na osobę  

 powyżej 3 tys. zł brutto na osobę 

C. Informacje niezbędne w przypadku przyznania stypendium 

Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca mieszkania 
Stypendysty  
Nazwa: 

………………………………………………………………………………………… 

Adres:  

miejscowość: …………………..……….ul.: ………………....…………….. 

Numer rachunku bankowego  
∟∟    ∟∟∟∟     ∟∟∟∟ 

∟∟∟∟     ∟∟∟∟     ∟∟∟∟     ∟∟∟∟  

imię i nazwisko właściciela rachunku: 

……………………………………………………………………… 
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nr domu: …….. kod pocztowy: …………………poczta: ……………. 

II. Wypełnia uczeń 

1. Czy miejsce zamieszkania ucznia jest inne niż rodziców/opiekunów? 
 

 NIE 

 TAK, adres: …………………………………………………………………………………… 
 

2. Czy byłeś/byłaś już uczestnikiem programu stypendialnego organizacji pozarządowej, z 
uwzględnieniem Fundacji ORLEN? Jeśli tak, wymień nazwę programu i/lub organizacji oraz podaj w 
jakim okresie pobierałeś / pobierałaś stypendium. 
 

□ tak, w roku szkolnym:       …………………………………………………….  
□ nie 

3. Czy w roku szkolnym 2020/2021 brałeś/brałaś udział w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych?   

 NIE 

 TAK, Wymień: …………………………………………………………………………………… 
 

Najważniejsze osiągnięcie szkolne: 

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

Pozostałe: 

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

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

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

4. Wymień swoje zainteresowania.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

5. Wymień osiągnięcia związane z Twoimi zainteresowaniami, udziałami w konkursach, zawodach, wystawach 
itp.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

6. Jakich języków obcych się uczysz? 

w szkole: ……………………………………………………………………………………… 

poza szkołą: ……………………………………………………………………………………… 
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7. Wymień inne zajęcia dodatkowe, na które uczęszczasz. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Czy jesteś zaangażowany/zaangażowana w działania społeczne, np. wolontariat?  
 

 NIE 

 TAK 
 
Jeśli tak, opisz swoją pracę jako wolontariusz.  
Zwróć uwagę na swoje działania wykonywane w ramach przynależności do organizacji pozarządowej, w której 
działasz bądź pomagasz okazjonalnie.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

III. Oświadczenia 

Oświadczenia - gdy uczeń jest niepełnoletni 
 

 Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej/mojego córki/syna w procesie rekrutacyjnym  

do Programu Stypendialnego Fundacji ORLEN „Dla Orłów” oraz potwierdzam, że zapoznałem się i akceptuję 

Regulamin Programu, którego treść jest dostępna na stronie internetowej Fundacji pod adresem 

www.fundacja.orlen.pl. 

 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych w niniejszym Formularzu aplikacyjnym 

i załączonych do niego dokumentach, celem przeprowadzenia procesu rekrutacji i realizacji Programu 

Stypendialnego „Dla Orłów”, w tym – w przypadku przyznania stypendium - ogłoszenia imienia, nazwiska oraz 

miejscowości zamieszkania stypendysty, na stronach internetowych Fundacji oraz ewentualnej informacji w 

mediach. 

 
 Oświadczam, że wszystkie ujawnione dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym oraz że podaję je dobrowolnie. 

 

 
 Oświadczam, że znam i akceptuję treść Klauzuli informacyjnej RODO. 

 
 

………………………………………….. 
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
  

 
Oświadczenia – gdy uczeń jest pełnoletni 

 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w niniejszym Formularzu aplikacyjnym 

i załączonych do niego dokumentach, celem przeprowadzenia procesu rekrutacji i realizacji programu 

stypendialnego „Dla Orłów”.  

 
 Oświadczam, że wszystkie wyżej wymienione dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym oraz że powyższe dane 

podaję dobrowolnie. 

 
 Oświadczam, że znam i akceptuję treść Klauzuli informacyjnej RODO 



 

Fundacja ORLEN  z siedzibą w 09-411 Płock, przy ul. Chemików 7 jest organizacją pożytku publicznego, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Łodzi- Śródmieście w Łodzi,  XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037031, 
REGON: 611330322, NIP: 774-26-91-813 

 

 
………………………………………….. 

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego  
 

 Potwierdzam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Programu Stypendialnego Fundacji ORLEN „Dla Orłów”, 

którego treść jest dostępna na stronie internetowej Fundacji pod adresem www.fundacja.orlen.pl. 

 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ujawnionych w niniejszym Formularzu aplikacyjnym 

i załączonych do niego dokumentach, celem przeprowadzenia procesu rekrutacji i realizacji Programu 

Stypendialnego „Dla Orłów”, w tym – w przypadku przyznania stypendium - ogłoszenia mojego imienia, nazwiska 

oraz miejscowości zamieszkania, na stronach internetowych Fundacji oraz ewentualnej informacji w mediach. 

 
 Oświadczam, że wszystkie wyżej wymienione dane są zgodne z prawdą i stanem faktycznym oraz że powyższe dane 

podaję dobrowolnie. 

   Oświadczam, że znam i akceptuję treść Klauzuli informacyjnej RODO. 

 
 

………………………………………….. 
data i podpis pełnoletniego ucznia 

 

 
Wymagane załączniki: 
 

a) kopia świadectwa z roku szkolnego 2020/2021 poświadczona za zgodność z oryginałem przez szkołę, 
do której uczeń uczęszcza bądź Rodzica/ Opiekuna; 

b) w przypadku ucznia niepełnosprawnego – kopia orzeczenia o niepełnosprawności potwierdzona za 
zgodność z oryginałem przez wystawcę dokumentu, szkołę bądź Rodzica/ Opiekuna; 

c) kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia dziecka (np. ze szkoły, klubu sportowego itp.) oraz 
poświadczających zaangażowanie w działania społeczne, potwierdzonych za zgodność z oryginałem 
przez wystawcę dokumentu (np. organizację pozarządową, stowarzyszenie itp. ), szkołę lub Rodzica / 
Opiekuna; 
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