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 (wypełnia kandydat – forma elektroniczna) 

 
1. Imię i nazwisko 

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

2. Wiek (data urodzenia) 

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

3. Adres zamieszkania 

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

4. Telefon kontaktowy (domowy, komórkowy) 

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

5. E-mail: 

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

6. Uczelnia/rok studiów/ kierunek/wydział 

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

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

 
7. Twoje zainteresowania i uzdolnienia oraz aktywność społeczna i wolontariacka 

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

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

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

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

 
WNIOSEK   

do Programu Stypendialnego 
„AGRAFKA AGORY- Nowe Możliwości 

 
 
 

------------------------ 
Numer wniosku 

----------------------------- 
Data złożenia wniosku 

----------------------------- 
Podpis przyjmującego 
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8. Twoje dotychczasowe osiągnięcia (udział w konkursach,  wydarzeniach uczelni, 
wolontariat (jaki, gdzie?) 
 
………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

9. W jaki sposób stypendium może pomóc ci w rozwoju? 

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

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

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

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

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

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

10. Jakie wydatki zamierzasz pokryć ze stypendium? 

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

…………………………………………………………………………………………………

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

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

……………………………………………………………………………………………….. 
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11. W jaki sposób zamierzasz: 

a) pozyskiwać fundusze na przyszłoroczne stypendia,  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

b) promować fundatorów stypendium 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

c) działać na rzecz stowarzyszeń i organizacji działających na terenie swojej 

miejscowości 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

12. Czy w przypadku otrzymania stypendium deklarujesz udział w spotkaniu 

z młodzieżą i mieszkańcami  swojej miejscowości podczas którego promować 

będziesz Program Stypendialny i jego organizatorów a także przekażesz treści  

i wartości swoich zainteresowań i pasji? 

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

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

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

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

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

 

 



 
4 

 

 

13. Czy w przypadku otrzymania stypendium deklarujesz opracowanie Programu 

Aktywności Studenckiej i realizacje tego programu na zasadzie wolontariatu? 

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

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

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

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

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

14. Średnia ocen uzyskana  w roku akademickim 2016/2017 

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

15. Miesięczny dochód netto na członka rodziny kandydata  (pozostającego 

w jednym gospodarstwie domowym) 

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

16. Propozycja Programu Aktywności Studenckiej (spotkania i działania ze 

społecznością lokalną w celu podzielenia się swoimi zainteresowaniami i pasją) 

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

 

Podpis...............................................               Miejscowość, data ........................................ 

 
 
 
Wymagane załączniki: 

1. Potwierdzenie z uczelni o statusie studenta lub kserokopia aktualnej legitymacji 

studenckiej. 

2. Potwierdzenie o aktywności społecznej i innej kandydata, np. przesłanych kopii dyplomów 

potwierdzających osiągnięcia sportowe, dokumentów potwierdzających działalność 

na rzecz fundacji, stowarzyszeń, społeczności studenckich bądź lokalnych, uczestnictwo 

i zajęte miejsca w konkursach np. plastycznych, fotograficznych, muzycznych i innych. 

3. Zaświadczenie potwierdzające dochody członków rodziny. 

4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

5. Kompletnie wypełniony wniosek. 
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Wnioski stypendialne można składać od 14.09.2017r. do 30.09.2017r.  

w siedzibie Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich", w formie papierowej.  

Decyduje data złożenia wniosku w siedzibie Fundacji. 

Wnioski nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

 
Szczegółowe informacje pod nr tel. 68 3888 431 

 
 
 
 


