
 

 

 

 WNIOSEK o  przyznanie  stypendium 

  

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

  

  kod poczt. .................................. poczta...................................................... 

  

  miejscowość ...................................................... powiat ................................................... 

 

  województwo ................................................ tel. ......................................................... 

  

3. Czy student/ka był/a stypendystą organizacji lokalnej?  

 

     T a k / n i e ( niepotrzebne skreślić ) 

  

4. Nazwa i adres ukończonej szkoły średniej ............................................................. 

  

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

 

5. Sytuacja rodzinna studenta/ki  

 

   Liczba osób w rodzinie ........................................................................................ 

  

Dochód na osobę w rodzinie (według załączonego wykazu o źródłach dochodów w rodzinie) 

  

wynosi ............................................................................................................................  



6. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem i zobowiązuję się do przestrzegania  

jego postanowień. 

  

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez Lions 

Club Leszno 2000. 
  

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

Imię i nazwisko wnioskującego 

  

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

(data i podpis) 

  

Wykaz dokumentów do ustalenia średniego dochodu miesięcznego na 1 osobę w rodzinie:  

- zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia osób, na 

których utrzymaniu znajduje się wnioskodawca oraz dochodów własnych, zawierające informacje 

o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej 

przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,  

- zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy 

agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni 

produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierające informacje o 

wysokości potrącanej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na 

ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej 

przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,  

- dowód otrzymania renty lub emerytury,  

- dowód otrzymania alimentów,  

- zaświadczenie o otrzymywaniu stałego zasiłku z pomocy społecznej,  

- orzeczenie z gminy o otrzymywaniu dodatku mieszkaniowego,  

- decyzja starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu 

osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz 

utracie lub pozbawienia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, 

zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego albo zaświadczenia o 

pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy,  

- zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha 

przeliczeniowych. Przyjmuje się dochód miesięczny z 1 ha przeliczeniowego w wysokości 

określonej w art.2a ust.2 ustawy o pomocy społecznej  

- oświadczenie o wysokości dochodu osiąganego z prowadzonej działalności 

gospodarczej, zawierające informacje o wysokości potrącanej zaliczki na podatek 

dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na 

ubezpieczenia: emerytalne, rentowe i chorobowe  

- inne dochody.  

 

(Dochód na osobę w rodzinie (netto) - oznacza dochód rodziny (netto) podzielony przez 

liczbę osób w tej rodzinie) 


