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Wniosek o stypendium dla studentów z Powiatu Dębickiego w ramach projektu  
„Moje stypendium 2008” współorganizowanych przez partnerski program  

Fundacji Agory,i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Microsoft 
wraz ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu, Fundacją „Twoja Szansa”, 

działającej przy Fabryce Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A.  
oraz Stowarzyszeniem „Uwierz w siebie” 

 
 
Wniosek o stypendium 

 
 

socjalne  naukowe  sportowe  

 
 
Część I - Dane o wnioskującym 

 
 

Nazwisko i imię:  

Data i miejsce urodzenia:  

Adres zamieszkania:  

Nr domu / nr mieszkania:  

Kod pocztowy:  

Miejscowość:  

Powiat:  

Gmina:  

Województwo:  

Email:  

PESEL:  

Nr tel. kontaktowego:  

Nazwa i adres banku:  

Nazwisko i imię  właściciel konta 

Nr konta:                           

Czy wnioskodawca jest osoba niepełnosprawną ? tak / nie 

Stopień niepełnosprawności:  
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Część II - Dane o uczelni wnioskującego 

 

Nazwa uczelni:  

Kierunek studiów:  

Specjalność:  

Adres uczelni  

Aktualny semestr:  Czas trwania studiów: ilość semestrów 

Tryb studiów: dzienne / zaoczne / wieczorowe / eksternistyczne 

 
 
Część III - Dane o środowisku rodzinnym wnioskującego 

 
 

Imię i nazwisko Ojca:  

Zawód:  

Miejsce pracy:  

Wysokość zarobków średnia kwota netto z ostatnich 6 miesięcy 

Imię i nazwisko Matki:  

Zawód:  

Miejsce pracy:  

Wysokość zarobków: średnia kwota netto z ostatnich 6 miesięcy 

Ilość osób w rodzinie:  

Ilość osób pełnoletnich:  

Ilość dzieci:  

Gospodarstwo rolne: posiada / nie dotyczy 

Powierzchnia w ha:  Powierzchnia w ha przeliczeniowych  

Wysokość płaconego podatku:  

Inne dochody rodziny (jakie ?) 

 

 
 

umowa o dzieło / umowa o zlecenie / wynajem / renta itp. 

Średni dochód miesięczny na osobę w gospodarstwie domowym  kwota netto 
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Część IV - Dane o wynikach w nauce i osiągnięciach wnioskującego 

 
 

Średnia ocen w minionym semestrze zimowym:  w przypadku osób zaczynających studia należy podać 
średnią z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej 

Średnia ocen w minionym semestrze letnim:  w przypadku osób zaczynających studia należy podać 
średnią z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej 

Szczególne osiągnięcia 
wnioskującego: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ukończone kursy, dotychczasowe stypendia, nagrody, wyróżnienia itp. 

Załączniki do wniosku:  
 
 

dyplomy, certyfikaty, oświadczenia, referencje, listy gratulacyjne itp. 

Uwagi wnioskującego dla 
Komisji Stypendialnej: 

 
 
 

informacje, które powinny być brane podczas oceny merytorycznej 

 
 
Część V - Oświadczenie wnioskującego 

 
Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 
Kodeksu karnego) oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe, co 
potwierdzam własnoręcznym podpisem 
 

........................................ 
Data i podpis wnioskującego 

 
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych zgodnie z 
Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. wyłącznie do celów 
realizacji Projektu „Moje stypendium 2008” 
 

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

Data i podpis wnioskującego 
 
*niepotrzebne skreślić 


