
Uchwała nr  5/2021 

Zarządu Stowarzyszenia Dobroczynnego 

„Res Sacra Miser” z dnia  02 lipca 2021 r. 

w sprawie: zatwierdzenia zasad i kryteriów do spełnienia przez osoby ubiegające się o 

Stypendium Pomostowe na rok 2021/2022. 

 

Zarząd Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” 

zarządza co następuje: 

 

§ 1 

Zatwierdzić zasady i kryteria do spełnienia przez osoby ubiegające się o Stypendium 

Pomostowe na rok 2021/2022 stanowiący załącznik nr 1do niniejszej uchwały oraz wniosek 

stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały . 

§ 2 

Ogłosić powyższe na stronie internetowej Stowarzyszenia. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra 

Miser”. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały  
nr 5/2021 z dnia 02.07.2021 

 

Zasady i kryteria do spełnienia 

przez osoby ubiegające się o Stypendium Pomostowe na rok 2021/2022. 

Osoba ubiegająca się o stypendium z programu „Stypendiów Pomostowych” na rok szkolny 

2021/2022 musi spełnić następujące warunki formalne: 

 

1. mieć ukończoną szkołę ponadgimnazjalną w 2021 r. i być maturzystą z 2021roku; 

2. zostać przyjęta na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych 

studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych; 

3. pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców (fakt ten musi być potwierdzony 

zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata przed datą 

ogłoszenia konkursu); 

4. być zameldowana na terenie Powiatu Olkuskiego lub ukończyć szkołę ponadgimnazjalną 

na terenie Powiatu Olkuskiego; 

5. pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1960,00 zł brutto w czerwcu 

2021r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem 

o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się 

świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością; 

6. osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 100 punktów na maturze wg algorytmu podanego 

na stronie  http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-

rok/algorytm/ 

Kandydaci winni zapoznać się z wszystkimi warunkami podanymi na stronie 

http://www.stypendia-pomostowe.pl  i złożyć wypełniony wniosek stanowiący załącznik nr 1 

wraz z następującymi dokumentami: 

− dokumentem potwierdzającym co najmniej 2-letnie zameldowanie w miejscowości do 

20 tys. mieszkańców (zaświadczenie z  gminy); 

− kopią świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu); 

− kopią zaświadczenia o przyjęciu na studia (oryginał do wglądu); 

− dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto Twojej rodziny w czerwcu 

br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki 

rent/emerytur rodziców lub opiekunów); 

− wypełniony   wniosek wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 

− PIT- y za rok 2020 (kopia) lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości 

dochodów członków rodziny.  

Powyższe dokumenty prosimy  przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Dobroczynne 

„Res Sacra Miser” ul. Kolejowa 30, 32-332 Bukowno do dnia 06.08.2021 r.   lub złożyć w 

zamkniętej kopercie z napisem Stypendia na  wskazany wyżej adres  w sekretariacie na I 

piętrze w godzinach od  8.00 do 14.00.  

Nazwiska osób rekomendowanych do otrzymania stypendium zostaną ogłoszone na 

stronie Stowarzyszenia   stowarzyszenie@rsm.org.pl .Wszelkie dodatkowe informacje 

można uzyskać pod nr tel. 604551420 lub 573993472. 

 

 

http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/algorytm/
http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/algorytm/
http://www.stypendia-pomostowe.pl/
mailto:stowarzyszenie@rsm.org.pl


Załącznik nr 2 do uchwały  
5/2021    z dnia 02.07.2021 

 

Wniosek o rekomendację  do Stowarzyszenia Dobroczynnego ,,Res Sacra Miser” do 

uzyskania stypendium pomostowego 

w roku szkolnym 2021/2022 

 

I. Dane kandydata/kandydatki: 

1. Nazwisko: ................................................................................................. 

2. Imię: ......................................................................................................... 

3. Imiona rodziców: ...................................................................................... 

4. Data i miejsce urodzenia: ......................................................................... 

5. Adres zamieszkania: .............................................................................… 

6.Telefon kontaktowy: ...............................................................................… 

7. Adres e-mail: ……………………………………………………………. 

8. Nazwa i adres szkoły średniej:……………………………………………. 

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

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

9. Szczególne osiągnięcia w nauce, w sporcie, artystyczne, inne: 

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

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

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

10. Dlaczego starasz się o stypendium ? 

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

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

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

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

11. Twoje plany na przyszłość. 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Sytuacja rodzinna. 

        1. Ojciec  

 miejsce pracy..................................................................................................................... 

      uwagi 

…………………………………………………………………………………….. 

2. Matka  

 

     miejsce pracy..................................................................................................................... 

uwagi……………………………………………………. 

 

3. Rodzeństwo: (imię, wiek, nazwa szkoły lub miejsce pracy): 

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

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

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

     4. Wynagrodzenie netto przypadające na jedną osobę w rodzinie za czerwiec 

 2021r. :        

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

     5. Czy jest na utrzymaniu rodziców niepełnosprawne  rodzeństwo: 

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

III Charakterystyka autobiograficzna: (historia edukacji, szczególne uzdolnienia, 

motywacja do uczenia się, wzorce osobowe, zainteresowania, dziedziny aktywności, cechy 

osobowości - zalety i wady):  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

IV. Są ludzie, którzy myślą tylko o własnych potrzebach, ale są i ludzie, którzy myślą również 

o bliźnich. Czy udało Ci się dotychczas zrobić coś dobrego dla innych? 

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

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

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

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

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



Wymagane dokumenty: 

1. Kserokopia świadectwa maturalnego. 

2. Zaświadczenie o przyjęciu na studia. 

3. Dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto Twojej rodziny 

w czerwcu 2021 (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. 

rolnego, odcinki rent/emerytur rodziców lub opiekunów); 
4. Kserokopie dyplomów i zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia naukowe, artystyczne, 

sportowe lub inne. 

5. Zaświadczenie o zameldowaniu w miejscowości do 20.000 osób przez okres co najmniej 

2 lat. 

6. PIT- y rodziców za 2020 (kserokopie ) lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o 

wysokości dochodu w rodzinie. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Przedstawione fakty są zgodne z prawdą a przedłożone dokumenty prawdziwe i zostaną 

one przedłożone wraz z oryginałami  do wglądu, w Stowarzyszeniu w przypadku 

otrzymania rekomendacji. 

 

 

 

………………………..     ………………………….. 

 Data           Podpis Kandydata 

 

 

 

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych 

w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku niezbędnych do realizacji przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” z siedzibą 

w Bukownie umowy powierzenia z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w ramach Programu 

Stypendiów Pomostowych. 

 

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

(miejscowość, data)            (Czytelny podpis kandydata 

 

 

  ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU UCZESTNIKA W MEDIACH                                 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r., a także art. 81 Prawa Autorskiego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

wizerunkowych do celów budowania pozytywnego wizerunku administratora tj. Fundacji Edukacyjna 

Przedsiębiorczości oraz podmiotu przetwarzającego – tj. Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra 

Miser” z siedzibą w Bukownie, w przestrzeni publicznej i w mediach. Jej podpisanie jest dobrowolne, 

a zgoda może zostać cofnięta po zgłoszeniu do administratora.     

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

(miejscowość, data)                                                                                (Czytelny podpis kandydata 



      

 

INFORMACJA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję że:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości 

z siedzibą w Łodzi, ul. Sterlinga 27/29. 

1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji do udziału w Programie Stypendiów 

Pomostowych na podstawie powołanego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 roku oraz umowy powierzenia zawartej ze Stowarzyszeniem Dobroczynnym „Res 

Sacra Miser” z siedzibą w Bukownie. 

2. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom i organom wyłącznie na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do celów monitoringu i kontroli 

w ramach realizowanego działania na co uczestnik wyraża zgodę. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji i udziału w projekcie i okres 

archiwizacji dokumentacji.  

4. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, 

usunięcia. 

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest podanie 

danych wskazanych w karcie zgłoszenia a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości 

uczestniczenia w Projekcie. 

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.  

 


