
 
 



2. Informacje o szkole/uczelni: 

 nazwa szkoły/uczelni  

______________________________________________________________________________________________ 

 adres szkoły/uczelni  

_______________________________________________________________________________  

3. Opinia wychowawcy klasy: (nie dotyczy studentów) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

4. Opinia księdza proboszcza parafii: 

 

 

 

 

 

 

5. Inne osiągnięcia (olimpiady, konkursy, aktywności z ostatnich dwóch lat). 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

6. Informacja o pobieraniu innych stypendiów (dot. tych, którzy je aktualnie pobierają). 

Nazwa stypendium ____________________________________________________  
Przyznana kwota     ______________________________________________________________________________  

Czas korzystania (na jaki okres)  _________________________________________________________  

  

  



7. Oświadczenie**** o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia/studenta, wnioskującego o 

przyznanie stypendium: 

Rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:  

Lp.  Imię i nazwisko  
Data urodzenia  

Pokrewieństwo  
Miejsce i adres zatrudnienia lub 

nauki  

1.    wnioskujący  
o stypendium 

 

2.  
    

3.  
    

4.  
    

5.  
    

6.  
    

7.  
    

8. Inne ważne okoliczności, które powinna uwzględnić Komisja Stypendialna Funduszu (np. sytuacja rodzinna, 

zdrowotna, problemy w rodzinie):  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

OŚWIADCZENIA  

Świadomy  odpowiedzialności  karnej  w  przypadku  podania  nieprawdziwych  danych 

 oświadczam, że przedstawione informacje są zgodne ze stanem faktycznym.   

......................................... , dnia .......................................  
        (miejscowość)  

        ……………….…………..............................................  
     (podpis opiekuna prawnego/pełnoletniego stypendysty)  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia  
29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 z późn. zm.)  

......................................... , dnia .......................................  
        (miejscowość)  

   ……………………………………………………….   

(podpis opiekuna prawnego/pełnoletniego stypendysty)  

Data i podpis osoby przyjmującej wniosek  

……………………………………………  
* Niepotrzebne skreślić 
** Na podstawie świadectwa z roku szkolnego 2016/2017 , w przypadku studentów zaświadczenia z dziekanatu o uzyskanej 

średniej z całego roku (nie przyjmujemy ksera indeksu).  
*** Należy przy tym uwzględnić wszystkie źródła dochodów jak: wynagrodzenia za pracę, zasiłki rodzinne, emerytury, 

renty inwalidzkie i rodzinne, alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla bezrobotnych, dochody z 

gospodarstwa rolnego, dochody z prowadzenia działalności gospodarczej, stałe zasiłki z pomocy społecznej, dodatek 



mieszkaniowy. Wysokość dochodów z poszczególnych źródeł musi być udokumentowana odpowiednimi zaświadczeniami 

lub orzeczeniami. Lista wymaganych dokumentów znajduje się w Załączniku nr.1 do Regulaminu Funduszu.   
**** W tabeli należy wymienić wszystkie osoby tworzące wspólne gospodarstwo domowe. W pozycji nr 1 należy wpisać 

ucznia/studenta, ubiegającego się o stypendium, a następnie pozostałych członków rodziny, określając pokrewieństwo, np. 

ojciec, dziadek, brat, ojczym, itp.  

UWAGA:  Wszystkie kserokopie, dołączone do wniosku jako dokumenty i załączniki muszą zostać 

potwierdzone jako zgodne z oryginałem przez wiarygodny organ (np. Szkoła, Urząd Gminy itp.).  

Wnioski niekompletne, niepodpisane oraz nieczytelne 

zostaną odrzucone!  


