
                               Zalacznik nr 1  
 

Numer wniosku:  

 
 
 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM 
Programu Stypendialnego „SZANSA” 

 
 
I. Imie i nazwisko wnioskodawcy      ……………………………………………………………………………. 

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

   PESEL  ……………………………………… NIP  ………………………………………… 

   Miejsce stalego zameldowania…………………………………………………………………. 

      (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowosc) 
  
            
   ……………………………………………………………………………………………………………………. 
   Numer telefonu  ……………………………………………………………………………………… 
 
II. Pelna nazwa szkoly wyzszej 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
….…………………………………………………………………………………………………………………... 
rok studiów: ……………………….     
kierunek   ……………………………………………….. 
 
III.  Srednia ocen w indeksie z egzaminów (do dwóch miejsc po przecinku)  …………………. 
  
IV. Inne  udokumentowane szczególne osiagniecia (naukowe, artystyczne, sportowe)  
 
V Inne okolicznosci, które Komisja powinna wziac pod uwage 
  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…….………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………….…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Zalaczniki do wniosku: 

1. kserokopia swiadectwa maturalnego lub karty egzaminacyjnej lub indeksu,* 
2. potwierdzenie z uczelni o przyjeciu na studia, 
3. oswiadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej, 
4. oswiadczenie o danych osobowych 
5. inne (wymienic):…………………. 
 
 
 
 

……………………………………..   ………………………………………………… 
          (Miejscowosc, data)     (podpis wnioskodawcy) 
 
 
 
* niepotrzebne wykreslic 

 



OSWIADCZENIE 
o sytuacji rodzinnej i materialnej kandydata na stypendium „SZANSA” 

 
1. Imie i nazwisko wnioskodawcy ......... ………………………………………………………………... 
2. Dokladny adres …………………………...................... ................................................................. 
3. Rodzina moja sklada sie z nizej wymienionych osób pozostajacych we wspólnym 

gospodarstwie  domowym: 
Lp Imie i nazwisko Data urodzenia pokrewienstwo Miejsce zatrudnienia / nauki 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

4. Zródla dochodu w rodzinie – srednia z szesciu  miesiecy (styczen-czerwiec) biezacego roku  – 
stanowia: 

1) wynagrodzenia za prace ……………………………..…………………………… 

2) zasilek rodzinny...........………………………………….………………………….  

3) emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne ......……………………………………… 

4) stale zasilki z pomocy spolecznej ………....……………..………………………. 

5) dodatek mieszkaniowy...……………………………………..…………………….. 

6) alimenty,  swiadczenia z funduszu alimentacyjnego……………………………. 

7) zasilek dla bezrobotnych  ...………………………………….…………………….. 

8) dochody z gospodarstwa rolnego ........…………………….…………………….. 

9) dochody z prowadzonej dzialalnosci gospodarczej .…….……………………… 

10) inne dochody (jakie?) .……………………………………………………………… 

11) ………………………………………………………………………………………… 

Zalaczniki: zaswiadczenia o wysokosci dochodów brutto i netto wydane przez uprawnione organy.  

Ilosc zaswiadczen  ……………… 

Razem dochód brutto ………………… 
Razem dochód netto (dochód brutto pomniejszony o skladki ZUS i Urzad Skarbowy) ……………… 

 
Sredni dochód netto za 1 miesiac na 1 osobe w rodzinie wynosi ………………… 
 
Potwierdzam, ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej, w przypadku podania nieprawdziwych 
danych  i oswiadczam, ze podane przeze mnie dane sa zgodne ze stanem faktycznym. 
 
………………………………..      …………………………… 
(miejscowosc, data)         (podpis 
wnioskodawcy) 

 
 


