
 

 

 
Wniosek o przyznanie Stypendium Pomostowego 

1. Informacje o szkole wyższej, w której student/studentka podejmie naukę 

Nazwa uczelni............................................................................................................................. 

Adres uczelni ul. ........................................................ nr domu ............... kod poczt. ............... 

Miejscowość ................................................................województwo ...................................... 

Telefon, fax. ................................................................................................................................ 

Kierunek studiów......................................................................................................................... 

2. Dane osoby ubiegającej się o stypendium 

Imię i nazwisko ......................................................PESEL …….………………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia............................................................................................................. 

Imiona rodziców.......................................................................................................................... 

Adres zameldowania ul. ................................................. nr domu............ nr lokalu……………….. 

Kod. poczt……………. poczta....................................miejscowość …………………………..................... 

Powiat ……………………………………….. województwo ………………………….......................................... 

Telefon stacjonarny: kierunkowy…….numer…………….....tel. komórkowy………………................... 

3. Nazwa i adres ukończonej szkoły ponadgimnazjalnej 

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

4. Sytuacja rodzinna i materialna studenta/ki 

a. Liczba osób w rodzinie…………………………………………………………………….. 

b. Średni dochód na osobę w rodzinie (według załączonego oświadczenia o sytuacji 
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rodzinnej i materialnej) wynosi ……………………………………………………………. 

5. Liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym ………………………………….. 

(Osoba ubiegająca się o stypendium, korzystając z algorytmu zamieszczonego w załączniku 

nr 1 do Regulaminu umieszczonego na stronie: http://www.stypendia-

pomostowe.pl/stypendia_na_I_rok_xiii_dokumenty.html, oblicza samodzielnie liczbę 

punktów i wpisuje ją do wniosku.) 

6. Osiągnięcia, konkursy, sukcesy 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Praca społeczna (proszę opisać dotychczasową pracę społeczną na rzecz lokalnych 

społeczności oraz w jaki sposób zamierzam współpracować z Stowarzyszeniem Rozwoju 

i Promocji Wsi Wysin jako organizacją udzielającą rekomendacji) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem (http://www.stypendia-

pomostowe.pl/assets/files/Regulamin_seg_2_XIII_edycja.pdf) i zobowiązuję się do 

przestrzegania jego postanowień. 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez 

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji wsi Wysin, Agencję Nieruchomości Rolnych i Fundację 

Edukacyjną Przedsiębiorczości. 

 

____________________________________                        _____________________________ 

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego                       Imię i nazwisko studenta 

 (podpis)                                                                                               (podpis) 

Do wniosku należy dołączyć: 

a) Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta wraz z załącznikami; 

b) kopię świadectwa dojrzałości; 

c) zaświadczenie o przyjęciu na studia. 

Wniosek wraz z załącznikami proszę złożyć do siedziby Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji 

Wsi Wysin, 83-421 Wysin, ulica Polna 1 do 31 lipca 2015 roku (ewentualny wcześniejszy 

kontakt telefoniczny 695670998 E. Licznerska, nie ma pracownika, więc zalecany 

wcześniejszy kontakt) 


