
WNIOSEK O STYPENDIUM ……………………... 
 

FUNDACJA 

”FUNDUSZ ZIEMI OLSZTYŃSKIEJ”  

                    w Olsztynie 

Program : „FUNDUSZ STYPENDIALNY” 

…………......……………………..........……… 

Data wpływu wniosku/ podpis 

przyjmującego wniosek 

 
1.Wszystkie informacje będą traktowane poufnie. 

2. Prosimy o wyczerpujące informacje na każde pytanie. 

3. Wszystkie wnioski rozpatrywane będą przez Komisję Kwalifikacyjną Fundacji. 

 

A. Imię i nazwisko kandydata 

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

Imię ojca........................................................, Imię matki …...……….…….…….…..... 

Adres zamieszkania ......................................................................................................... 

Adres do korespondencji ................................................................................................. 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………… 

Nr tel. kandydata.........................................Nr PESEL kandydata................................... 

Data urodzenia………………………………….…..  

Seria i numer dowodu osobistego .........................................., /w przypadku, gdy osoba 

ubiegająca się o stypendium jest niepełnoletnia, należy wpisać dane opiekuna 

prawnego 

Nr konta, na które będzie wpływało stypendium w przypadku pozytywnego 

rozpatrzenie wniosku ……………………………………………………….………….. 

B. Szkoła/ Uczelnia- pełna nazwa (dotyczy szkoły/uczelni w której wnioskodawca 

będzie się uczył w latach 2019/20) 

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

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

Rok nauki……………… Kierunek/ Profil ...................................................................... 

C1. Ocena/średnia ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub 

ostatniego świadectwa szkoły średniej / kserokopia w załączeniu/ ................................ 

C2. Studenci - średnia ocen wynikająca z zaświadczenia z uczelni/USOS ……………. 

 



D. Inne osiągnięcia:  

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

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

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

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

 

E. Inne ważne okoliczności, które powinna uwzględnić Komisja Kwalifikacyjna przy 

rozpatrywaniu wniosku: 

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

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

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

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

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

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

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

 

F. Wolontariat (zaświadczenie o wolontariacie w załączniku): 

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

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

 

G. Praca na rzecz samorządu lokalnego: 

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

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

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

 

H. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej /załącznik nr 1/ 

I. Oświadczenie o danych osobowych /załącznik nr 2/ 

 

Data, miejscowość:      Podpis: 

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

  kandydata na stypendystę 

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

        opiekuna prawnego (rodzica) 



 

Załącznik Nr 1 do wniosku o  

                 stypendium 

 

OŚWIADCZENIE 

o sytuacji rodzinnej osoby składającej wniosek o przyznanie stypendium 

 

1. Imię i nazwisko kandydata na stypendystę 

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

miejsce zamieszkania / dokładny adres/ .......................................................................... 

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

imiona rodziców 

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

2. Rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym: 

(w poz. nr 1 proszę wpisać dane kandydata składającego wniosek) 

 

Lp. 

 

Imię i nazwisko 

 

Data urodzenia 

 

Pokrewieństwo 

Miejsce 

zatrudnienia lub 

nauki 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

 

 

Podanie nieprawdziwych danych eliminuje z możliwości otrzymania stypendium. 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawdziwych danych 

oświadczam, że przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

.................................., dnia.............................. 

 

      ………………………………… 

      podpis kandydata na stypendystę 

 

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

       podpis opiekuna prawnego (rodzica) 



 Załącznik Nr 2 do wniosku o  

                 stypendium 

 

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

        miejscowość, data 

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

imię i nazwisko 

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

adres 

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

 

OŚWIADCZENIE 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych /danych mojego 

dziecka/ w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium przez Komisję 

Kwalifikacyjną Fundacji" Fundusz Ziemi Olsztyńskiej " w Olsztynie, w celu 

ewentualnego zawarcia umowy w związku z przyznanym stypendium oraz w celu 

korespondencji.  

Zostałem/am poinformowany/a o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem 

 

 

 

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

podpis kandydata na stypendystę                  podpis rodziców lub opiekunów prawnych    

 

 

 


