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Szczegółowa Lista przedmiotów/usług, które można finansować ze stypendium Funduszu im Abp Józefa Życińskiego 

„Świadkowie Bożego Piękna”. 

1. Internet - abonament 

2. Komputer – (dotacja na zakup komputera) na ten cel można przeznaczyć maksymalnie 50% otrzymanej kwoty stypendium 

3. Drukarka - (dotacja na zakup drukarki) na ten cel można przeznaczyć maksymalnie 50% otrzymanej kwoty stypendium  

4. Opłata za akademik/stancję/bursę – faktury lub rachunek; w przypadku stancji, imienny  rachunek (uproszczony) od 

właściciela lokalu 

5. Dojazdy – imienny rachunek lub faktura od przewoźnika dla osób codziennie dojeżdżających do szkoły/uczelni. 

6. Podręczniki – podręczniki szkolne lub naukowe potrzebne do nauki, odpowiadające charakterowi profilu klasy lub kierunku 

studiów stypendysty. 

7. Pomoce szkolne/akademickie: 

a. Przybory szkolne, niezbędne stypendyście do nauki 

b. Encyklopedie 

c. Słowniki 

d. Książki naukowe i popularno-naukowe 

e. Lektury szkolne 

8. Rozwijanie zdolności: 

a. Kursy językowe 

b. Kursy przygotowujące do egzaminów 

c. Inne kursy i szkolenia rozwijające zdolności 

9. Odzież i obuwie – łącznie do 30% otrzymanego stypendium 

10. Okulary korekcyjne 

11. Tusz do drukarki 

12. Obowiązkowe wycieczki klasowe (rachunek z pieczęcią szkoły) 

 

Na inne przedmioty/ usługi nie wymienione w regulaminie oraz w powyższej liście lecz niezbędne stypendyście do 

nauki należy złożyć pisemną prośbę z argumentacją do Zarządu Centrum Jana Pawła II. 

Lista przedmiotów/usług, których NIE MOŻNA finansować ze stypendium Funduszu im Abp Józefa 

Życińskiego „Świadkowie Bożego Piękna” (katalog otwarty): 

1. Sprzęt elektroniczny np. odtwarzacze mp3 i video, telefony komórkowe, części komputerowe, aparaty fotograficzne,  

2. Koszty naprawy sprzętu 

3. Meble 

4. Składki członkowskie, Rada Rodziców 

5. Prywatne korepetycje, gdy korepetytor nie prowadzi działalności gospodarczej w tym zakresie. 

6. Miejskie bilety MPK 

7. Soczewki kontaktowe i płyn do soczewek 

Przypominamy! 
§5 ust.2 Umowy Stypendialnej 
Stypendysta oświadcza, że kwota określona w § 2 niniejszej umowy zostanie wykorzystana na cele określone w Regulaminie 

Funduszu Stypendialnego oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zasadności 

wydatkowanej kwoty stypendium. 


