
Wniosek o przyznanie stypendium 

Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza 

na rok szkolny 2020/2021 

 
Prosimy o czytelne wypełnienie poniższego formularza, a następnie o przesłanie wniosku wraz 

z załącznikami do Sekretarza Fundacji. 

 

Wypełnia prawny opiekun ucznia lub uczeń: 

Uczeń ubiegający się o stypendium: 

Imię i nazwisko ................................................................................................................ 

PESEL ..................................................   NIP ................................................................. 

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

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

Adres zameldowania ........................................................................................................ 

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

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

..............................................................................       telefon (kier.........)......................... 

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

powiat................................................ województwo.................................................... 

diecezja.................................... parafia….…......………………………………………. 

Dane prawnego opiekuna ucznia (np. jednego z rodziców): 

Imię i nazwisko/pokrewieństwo....................................................................................... 

Adres zameldowania ........................................................................................................ 

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

..................................................................................     telefon (kier..........)...................... 

powiat................................................     województwo.................................................... 

Seria i numer dowodu osobistego .................................................................................... 

PESEL ...................................................    NIP ............................................................... 

Sytuacja rodzinna ucznia: 

Liczba osób w rodzinie .................   w tym osób na utrzymaniu rodziców ..................... 

Czy rodzice pracują:                                          ojciec ................... matka ................... 

Czy rodzice prowadzą gospodarstwo rolne:      ojciec ................... matka .................. 

Czy rodzice są bezrobotni :                                  ojciec ................... matka ................... 

Czy rodzice otrzymują emeryturę/rentę :             ojciec ................... matka ................... 

 



Wypełnia szkoła prowadząca stypendystę 

Informacje o szkole, do której uczęszcza stypendysta 

Nazwa i numer szkoły....................................................................................................... 

Adres szkoły...................................................................................................................... 

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

powiat ................................................  województwo ..................................................... 

Telefon, fax, e-mail .......................................................................................................... 

Imię i nazwisko dyrektora szkoły..................................................................................... 

Imię i nazwisko katechety................................................................................................. 

Imię i nazwisko wychowawcy.......................................................................................... 

Informacje o kandydacie do stypendium 

Kandydat do stypendium otrzymał promocję do klasy .................................................... 

Średnia ocen osiągnięta na koniec roku szkolnego 2019/2020 ....................................... 

Szczególne uzdolnienia i zainteresowania kandydata ..................................................... 

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

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

Osiągnięcia kandydata w ostatnim roku szkolnym (olimpiady, konkursy, aktywności): 

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

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

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

Opinia wychowawcy o uczniu: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                                                        podpis wychowawcy 

 

 

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

                                                                     miejscowość, data                                             podpis dyrektora 

 
 

pieczęć szkoły 



Opinia katechety o uczniu – napisana na odrębnym dokumencie, dołączona do 

niniejszego wniosku jako załącznik. 

Opinia księdza Proboszcza – napisana na odrębnym dokumencie, dołączona do 

niniejszego wniosku jako załącznik. 

 

 

Deklaracja uczestnictwa w grupie religijnej oraz gotowości uczestnictwa w akcji 

zbierania funduszy organizowanej przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 

potwierdzone przez księdza Proboszcza: 

Deklaruję udział w następującej grupie religijnej przy mojej parafii (w jakiej?) 

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

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

Deklaruję udział w akcji zbierania funduszy organizowanej przez Fundację „Dzieło 

Nowego Tysiąclecia 

 

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

             Podpis wnioskującego o stypendium                                                     Podpis ks. Proboszcza 

 

Wnioskujący oświadczają, że podane przez nich informacje zgodne są z prawdą 

 

 

 

 

......................................................              ........................................................ 
                        uczeń                                                             prawny opiekun ucznia 

 

 

 

 
Podpisano w .................................................... dnia ....................................................... 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 
o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia, wnioskującego o przyznanie stypendium 

 

Imię i nazwisko ucznia ............................................................................................................. 

PESEL ........................................................... 

 

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

gospodarstwie domowym: ** 

Lp. Imię i nazwisko Data 

urodzenia 

Pokrewieństwo Miejsce zatrudnienia 

lub nauki 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

 

Średni dochód miesięczny (brutto) na jedną osobę w rodzinie wynosi ........................ PLN*** 

UWAGA: w średni dochód nie wlicza się środków otrzymanych w ramach 

PROGRAMU 500+ 

Świadomy odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych danych 

oświadczam, że przedstawione informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

........................................................ 
               (podpis opiekuna prawnego) 



 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Wnioskujący(a) oświadcza, że zapoznał(a) się Regulaminem przyznawania  

i realizacji stypendiów Fundacji imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza  

i akceptuje jego postanowienia. Wyrażam jednocześnie zgodę na gromadzenia  

i przetwarzanie przez Fundację imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza 

zawartych we wniosku i załącznikach danych osobowych dla realizacji celów 

statutowych Fundacji. 

 

 

 

 

Data :  

 Podpis kandydata do stypendium: 

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

 



Lista dołączonych załączników: 

 

Numer Nazwa załącznika 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   



 

 

Jak wypełnić wniosek? 

 

1. Objaśnienie do „Oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej...” 

* *W tabeli należy wymienić wszystkie osoby wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.  

W pozycji nr 1 należy wpisać ucznia, ubiegającego się o stypendium, a następnie pozostałych 

członków rodziny, określając pokrewieństwo, np. ojciec, matka, dziadek, brat, ojczym itp. 

*** Wysokość średniego dochodu miesięcznego (brutto) na osobę oblicza się dodając 

dochody brutto z miesiąca poprzedzającego złożenie oświadczenia wszystkich osób 

wymienionych w tabeli i dzieląc tę sumę przez liczbę osób. 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 powinna być udokumentowana odpowiednimi 

zaświadczeniami lub orzeczeniami i Komisja Stypendialna ma prawo żądać ich okazania. 

 

2. Załączniki do wniosku 

Do wniosku można załączyć wszelkie informacje dokumentujące sytuację ucznia i opisane w 

regulaminie przyznawania stypendiów (zaświadczenia o osiągnięciach ucznia w ostatnim 

roku szkolnym, dyplomy, listy gratulacyjne, a także dokumenty potwierdzające sytuację 

materialna ucznia). Należy również tytuły wszystkich załączników wpisać w tabelę dołączoną 

do wniosku. 

 

Uwaga: Wszystkie kserokopie, dołączane do wniosku jako dokumenty i załączniki muszą 

zostać potwierdzone jako zgodne z oryginałem przez wiarygodny organ (Szkoła, Urząd 

Gminy). 

 

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane! 


