
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 4 lipca 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVIII/563/16 Rady Miejskiej Wrocławia 

w sprawie zasad i warunków udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych 

w szkołach na terenie Wrocławia 

1. Na podstawie art.16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku  

do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr XXVIII/563/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 

7 lipca 2016 r. w sprawie zasad i warunków udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów 

uzdolnionych w szkołach na terenie Wrocławia (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 3669) z uwzględnieniem 

zmian wprowadzonych: 

1)  uchwałą nr LVI/1323/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 maja 2018 r. zmieniającą uchwałę  

nr  XXVIII/563/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad i warunków udzielania wsparcia 

finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych w szkołach na terenie Wrocławia (Dz. Urz. Woj. Doln. 

z 2018 r. poz. 2837);  

2)  uchwałą nr VI/119/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 marca 2019 r. zmieniającą uchwałę  

nr  XXVIII/563/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad i warunków udzielania wsparcia 

finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych w szkołach na terenie Wrocławia (Dz. Urz. Woj. Doln. 

z 2019 r. poz. 2139). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: 

1)  § 2-3 uchwały nr LVI/1323/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 maja 2018 r. zmieniającej uchwałę 

nr  XXVIII/563/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad i warunków udzielania wsparcia 

finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych w szkołach na terenie Wrocławia, które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.”; 

2)  § 2-3 uchwały nr VI/119/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 marca 2019 r. zmieniającej uchwałę 

nr  XXVIII/563/16   Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad i warunków udzielania wsparcia 

finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych w szkołach na terenie Wrocławia, które stanowią: 
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„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia: 

J. Charłampowicz
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Załącznik do Obwieszczenia 

Rady Miejskiej Wrocławia 

z dnia 4 lipca 2019 r. 

UCHWAŁA NR XXVIII/563/16 

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

 

z dnia 7 lipca 2016 r. 

 

w sprawie zasad i warunków udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych 

w szkołach na terenie Wrocławia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506) art. 12 pkt 10a i art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 511) w związku z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 761), Rada Miejska Wrocławia uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady i warunki udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych 

w szkołach na terenie Wrocławia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

§ 3. W sprawach wszczętych a niezakończonych obowiązują dotychczasowe zasady określone w uchwale 

nr XXXVIII/868/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielania 

stypendiów uczniom i absolwentom w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego (Dz. Urz. Woj. Doln. 

z 2013 r. poz. 1654). 

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXVIII/868/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie 

zasad i trybu udzielania stypendiów uczniom i absolwentom w ramach Uczniowskiego Programu 

Stypendialnego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 1654). 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.
1)  

 

                                                      
1) 

Uchwała została ogłoszona w dniu 20 lipca 2016 r. 
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Załącznik 

do uchwały nr XXVIII/563/16 

Rady Miejskiej Wrocławia 

z dnia 7 lipca 2016 r. 

 

Zasady i warunki udzielania wsparcia finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych 

w szkołach na terenie Wrocławia 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. W celu udzielenia wsparcia finansowego oraz nagradzania uczniów uzdolnionych Prezydent 

Wrocławia może przyznać: 

1) Stypendium Miasta Wrocławia za wybitne osiągnięcia w nauce; 

2) 
2) 

Stypendium Miasta Wrocławia dla laureatów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych; 

3) Stypendium dla laureatów konkursu „Szkolny Nobel”. 

2. Stypendia o których mowa w ust. 1 mogą być przyznawane uczniom wrocławskich szkół publicznych 

i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych: 

1) 
3) 

podstawowych (od klasy IV); 

2) gimnazjalnych; 

3) ponadgimnazjalnych kończących się maturą. 

3. Stypendium Miasta Wrocławia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 uczeń może otrzymać tylko raz w czasie 

trwania nauki w szkole danego typu. 

4. Stypendium może być udzielone tylko w roku szkolnym następującym bezpośrednio po roku szkolnym, 

w którym uzyskano tytuł do przyznania stypendium. 

5. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od września danego roku kalendarzowego  

do czerwca następnego roku kalendarzowego. 

6. Przyznane stypendium wypłaca się co miesiąc, w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca, 

w kasie Urzędu Miejskiego Wrocławia lub na wskazany we wniosku rachunek bankowy. 

7. Wykaz uczniów, którym przyznano stypendium przekazywany jest do wiadomości zainteresowanym 

szkołom. 

8. Utrata prawa otrzymania stypendium następuje w przypadku skreślenia z listy uczniów wrocławskiej 

szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Utrata stypendium nie dotyczy uczniów 

kończących szkołę ponadgimnazjalną. Stypendysta pobierający stypendium zobowiązany jest  

do niezwłocznego poinformowania właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego Wrocławia 

o skreśleniu go z listy uczniów. Traci on prawo do otrzymania stypendium od pierwszego dnia miesiąca  

następującego po miesiącu, w którym został skreślony z listy uczniów. 

9. Wnioski o stypendium składa się w terminie do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego, do właściwej 

komórki organizacyjnej Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

                                                      
2) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit a uchwały nr LVI/1323/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 maja 2018 r. 

zmieniającej uchwałę nr XXVIII/563/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad i warunków udzielania wsparcia 

finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych w szkołach na terenie Wrocławia (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. 

poz. 2837). 
3) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 2. 
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§ 2.  W  danym roku szkolnym uczniowi może być przyznane stypendium, o którym mowa w § 1 ust. 1  

pkt 1-3, tylko z jednego tytułu. 

§ 3. 1. 
4) 

Stypendia są finansowane z budżetu Gminy Wrocław. 

2. 
5) 

Wysokość stypendiów wynosi od 150 zł do 1.000 zł miesięcznie. 

§ 4. 1. Stypendium przyznaje Prezydent Wrocławia. 

2. Prezydent Wrocławia powołuje Komisje Stypendialne Zarządzeniem. 

3. Komisja Stypendialna jest organem opinio-doradczym Prezydenta Wrocławia w zakresie przyznawania 

stypendiów określonych w uchwale. 

4. Komisja Stypendialna rozpatruje wnioski, sporządza protokół i proponuje kandydatów do przyznania 

stypendiów. 

Rozdział 2. 

Stypendium Miasta Wrocławia za wybitne osiągnięcia w nauce 

§ 5. 1. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o Stypendium Miasta Wrocławia za wybitne osiągnięcia 

w nauce jest uzyskanie na świadectwie ukończenia klasy lub szkoły co najmniej pięciu ocen celujących  

oraz posiadanie udokumentowanych szczególnych osiągnięć w dziedzinach szkolnych i pozaszkolnych 

odpowiednio na szczeblu co najmniej powiatowym, w przypadku szkół podstawowych oraz na szczeblu  

co najmniej wojewódzkim/okręgowym, w przypadku gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.  

2. W przypadku spełnienia kryteriów opisanych w ust. 1, o przyznaniu stypendium decydują w kolejności: 

najwyższa średnia ocen na świadectwie w szkole, liczba ocen celujących na świadectwie, pozycja i liczba 

osiągnięć w olimpiadach lub konkursach (zwłaszcza laureaci i finaliści) na poziomie międzynarodowym, 

ogólnopolskim, wojewódzkim/okręgowym w przypadku gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz  

powiatowym w przypadku szkół podstawowych. 

3. W przypadku spełnienia kryteriów opisanych w ust. 1, a dotyczących osiągnięć sportowych o przyznaniu 

stypendium decyduje w szczególności powołanie do Kadry Narodowej. 

§ 6. 1. Wnioski o udzielenie Stypendium Miasta Wrocławia za wybitne osiągnięcia w nauce składają 

dyrektorzy wrocławskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.  

2. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może złożyć nie więcej niż trzy wnioski 

o przyznanie Stypendium Miasta Wrocławia. 

3. W przypadku zespołu szkół, wnioski o przyznanie Stypendium Miasta Wrocławia za wybitne osiągnięcia 

w nauce, dyrektor zespołu szkół może złożyć odrębnie dla każdego typu szkół wchodzących w skład zespołu. 

4. Wzór wniosku o przyznanie Stypendium Miasta Wrocławia za wybitne osiągnięcia w nauce stanowi 

załącznik nr 1. 

5. Do wniosku o przyznanie Stypendium Miasta Wrocławia za wybitne osiągnięcia w nauce należy 

obligatoryjnie dołączyć kserokopie, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez szkołę, następujących 

dokumentów: 

1) świadectwo ukończenia klasy lub szkoły; 

2) dyplomy, listy gratulacyjne i inne dokumenty poświadczające szczególne osiągnięcia; 

3) zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady w szkole gimnazjalnej 

i ponadgimnazjalnej; 

4) formularz do wypłaty stypendium, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3. 

§ 7. 1. Stypendium może być także przyznane przez Prezydenta Wrocławia w szczególności za wybitne 

osiągnięcia w międzynarodowych  i ogólnopolskich konkursach lub olimpiadach. 

                                                      
4) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 2. 
5) 

Dodany przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 2. 
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2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 można nie stosować zapisów § 1 - 6 niniejszych zasad. 

Rozdział 3. 

Stypendium Miasta Wrocławia dla laureatów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych
 6) 

 

§ 8. 
7) 

 Warunkiem koniecznym do ubiegania się o Stypendium Miasta Wrocławia dla laureatów  

ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych jest uzyskanie przez ucznia tytułu laureata ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej, zgodnie z wykazem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

§ 9. 1. 
8) 

Wnioski o udzielenie Stypendium Miasta Wrocławia dla laureatów ogólnopolskich olimpiad 

przedmiotowych składają dyrektorzy wrocławskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

2. 
9) 

Dyrektor szkoły może złożyć wniosek o przyznanie stypendium dla każdego laureata ogólnopolskiej 

olimpiady przedmiotowej. 

3. 
10) 

Wzór wniosku o przyznanie Stypendium Miasta Wrocławia dla laureatów ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej stanowi załącznik nr  2. 

4. 
11) 

Do wniosku o przyznanie Stypendium Miasta Wrocławia dla laureatów ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej należy dołączyć następujące dokumenty: 

1) kserokopię zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, 

potwierdzoną przez szkołę za zgodność z oryginałem; 

2) formularz do wypłaty stypendium, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3. 

Rozdział 4. 

Stypendium dla laureatów Konkursu „Szkolny Nobel” 

§ 10. 1. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o stypendium dla laureatów Konkursu „Szkolny Nobel” 

jest uzyskanie przez ucznia tytułu laureata Konkursu „Szkolny Nobel”. 

2. Stypendium dla laureatów Konkursu „Szkolny Nobel” przyznawane jest na okres 10 miesięcy,  

od września roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono konkurs, o którym mowa w ust. 1, do czerwca 

następnego roku kalendarzowego. 

3. Stypendium dla laureatów Konkursu „Szkolny Nobel” jest wypłacane w dwóch ratach obejmujących 

odpowiednio cztery i sześć miesięcy w kasie Urzędu Miejskiego Wrocławia lub na wskazany rachunek 

bankowy. 

4. Zasady i szczegółowe warunki przeprowadzania Konkursu „Szkolny Nobel” określa Prezydent 

Wrocławia w odrębnym zarządzeniu. 

                                                      
6) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 2. 
7) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 2. 
8) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 2. 
9) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 2. 
10) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. c uchwały, o której mowa w odnośniku 2. 
11) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. d uchwały, o której mowa w odnośniku 2. 
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Załącznik nr 1  

do „Zasad i warunków udzielania wsparcia finansowego 

i nagradzania uczniów uzdolnionych na terenie Wrocławia” 
12) 

  

 

Wniosek o przyznanie 

Stypendium Miasta Wrocławia za wybitne osiągnięcia w nauce 

w roku szkolnym 20..../20.... 

INFORMACJE O KANDYDACIE 

Nazwisko kandydata  
Imię/imiona kandydata  
PESEL  
Adres do korespondencji  
Telefon  
E-mail  
Klasa, do której uczęszcza kandydat  
Średnia  ocen  

INFORMACJE O ZGŁASZAJĄCYM KANDYDATA 

Szkoła  
Imię i nazwisko  dyrektora placówki  
Adres placówki  

OSIĄGNIĘCIA KANDYDATA 

Lp. Nazwa konkursu / olimpiady Organizator konkursu / 

olimpiady 
Zasięg konkursu / olimpiady 
(np. powiatowy, wojewódzki, 

ogólnopolski, międzynarodowy) 

Osiągnięcie / zdobyte 

miejsce 

1     
2     
3     

OPINIA RADY PEDAGOGICZNEJ: 

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

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

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

WYKAZ DOKUMENTÓW/ZAŁĄCZNIKÓW: 

1. ........................................................................ 

2. ........................................................................ 

3. ....................................................................... 

 

 

                                                      
12) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr VI/119/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 marca 2019 r. 

zmieniającej uchwałę nr XXVIII/563/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad i warunków udzielania wsparcia 

finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych w szkołach na terenie Wrocławia (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. 

poz. 2139) 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 7 – Poz. 4608



pieczęć nagłówkowa placówki 

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

        Pieczęć i podpis Dyrektora placówki 

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

Wrocław, Data 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA 

TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ WROCŁAW 

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1). 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych 

Administrator 

Danych Osobowych 

(ADO) 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia, 

z siedzibą we Wrocławiu pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.  
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 
·listownie na adres: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław 
·przez e-mail: wps@um.wroc.pl 
·telefonicznie: +48 71 777 77 91. 

Inspektor Ochrony 

Danych  
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania 

z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem możesz się 

kontaktować w następujący sposób: 
·listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław 
·przez e-mail: iod@um.wroc.pl 
·telefonicznie: +48 71 777 77 24. 

Cele przetwarzania 

Twoich danych 

osobowych 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu uzyskania stypendium i ogłoszenia wykazu 

uczniów, którym przyznano stypendia.  

Podstawa prawna 

przetwarzania 

Twoich danych 

osobowych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów ustawy z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.). 

Okres 

przechowywania 

Twoich danych 

osobowych 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu 

wypłaty stypendium w ramach „Wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych – 

PROMOVERE TALENTA”. 

Odbiorcy Twoich 

danych osobowych 
Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie 

Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów 

informatycznych. Odbiorcą Twoich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz 

nazwy szkoły zamieszczonych w zarządzeniu udostępnianym na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej może być każdy, kto zapozna się z treścią zarządzenia. 
Twoje prawa 

związane 

z przetwarzaniem 

danych osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
·prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
·prawo żądania sprostowania i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, 
·prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. 
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane 

kontaktowe powyżej). 
Prawo wniesienia 

skargi 
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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Załącznik nr 2  

do „Zasad i warunków udzielania wsparcia finansowego 

i nagradzania uczniów uzdolnionych na terenie Wrocławia” 
13) 

  

 

Wniosek o przyznanie 

Stypendium Miasta Wrocławia dla laureatów w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej 

w roku szkolnym 20..../20.... 

INFORMACJE O KANDYDACIE 

Nazwisko kandydata  
Imię/imiona kandydata  
PESEL  
Adres do korespondencji  
Telefon  
E-mail  
Klasa, do której uczęszcza kandydat  

INFORMACJE O ZGŁASZAJĄCYM KANDYDATA 

Szkoła  
Imię i nazwisko dyrektora placówki  
Adres placówki  

OSIĄGNIĘCIA KANDYDATA 

Lp. Nazwa   olimpiady Organizator  olimpiady Zdobyte miejsce 
1    
2    
3    

WYKAZ DOKUMENTÓW/ZAŁĄCZNIKÓW: 

1. ........................................................................ 

2. ........................................................................ 

3. ....................................................................... 

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

pieczęć nagłówkowa placówki 

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

        Pieczęć i podpis Dyrektora placówki 

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

Wrocław, Data 

                                                      
13) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały nr VI/119/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 marca 2019 r. 

zmieniającej uchwałę nr XXVIII/563/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad i warunków udzielania wsparcia 

finansowego i nagradzania uczniów uzdolnionych w szkołach na terenie Wrocławia (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. 

poz. 2139) 
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA 

TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ WROCŁAW 

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1). 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych 

Administrator 

Danych Osobowych 

(ADO) 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia,  

z siedzibą we Wrocławiu pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.  
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 
·listownie na adres: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław 
·przez e-mail: wps@um.wroc.pl 
·telefonicznie: +48 71 777 77 91. 

Inspektor Ochrony 

Danych  
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania  

z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem możesz się 

kontaktować w następujący sposób: 
·listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław 
·przez e-mail: iod@um.wroc.pl 
·telefonicznie: +48 71 777 77 24. 

Cele przetwarzania 

Twoich danych 

osobowych 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu uzyskania stypendium i ogłoszenia wykazu 

uczniów, którym przyznano stypendia.  

Podstawa prawna 

przetwarzania 

Twoich danych 

osobowych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów ustawy z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.). 

Okres 

przechowywania 

Twoich danych 

osobowych 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu 

wypłaty stypendium w ramach „Wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych – 

PROMOVERE TALENTA”. 

Odbiorcy Twoich 

danych osobowych 
Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie 

Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów 

informatycznych. Odbiorcą Twoich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz 

nazwy szkoły zamieszczonych w zarządzeniu udostępnianym na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej może być każdy, kto zapozna się z treścią zarządzenia. 
Twoje prawa 

związane 

z przetwarzaniem 

danych osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
·prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
·prawo żądania sprostowania i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, 
·prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. 
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane 

kontaktowe powyżej). 
Prawo wniesienia 

skargi 
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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Załącznik nr 3  

do „Zasad i warunków udzielania wsparcia finansowego 

i nagradzania uczniów uzdolnionych na terenie Wrocławia” 

 

Formularz do wypłaty stypendium 

 

Nazwisko 

 

 

Imię 

 

 

Data urodzenia  

 

 

PESEL  

 

 

 

 

 

 

Adres 

zamieszkania  

 

Ulica i numer domu 

 

 

Miejscowość 

 

 

Kod pocztowy/ Poczta  

 

 

Województwo 

 

 

Powiat  

 

 

Gmina 

 

 

Numer telefonu kontaktowego  

 

 

Adres e-mail  

 

 

Numer rachunku bankowego (numer konta 

własnego lub konta opiekunów prawnych) 

 

 

Urząd Skarbowy właściwy  

wg miejsca zamieszkania  

 

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

Data 

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

         Podpis kandydata 

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

Podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata 

(nie dotyczy kandydatów pełnoletnich) 
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