WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM
Prosimy o wypełnienie wniosku na komputerze lub czytelnie pismem ręcznym (w miarę możliwości
drukowanymi literami). Prosimy o przekreślenie rubryk zawierających informacje niedotyczące
Wnioskodawcy lub o wyraźne zaznaczenie w inny sposób, że dana rubryka nie dotyczy Wnioskodawcy.
Gdyby ilość miejsca na formularzu wniosku okazała się niewystarczająca dla podania wszystkich
informacji, które Wnioskodawca powinien lub chce zamieścić we wniosku, prosimy o zaznaczenie tego
faktu w treści wniosku i przedstawienie dodatkowych informacji na odrębnych kartkach załączonych do
wniosku.
Prosimy także o załączenie do wniosku posiadanych przez Wnioskodawcę dokumentów potwierdzających
okoliczności wskazane we wniosku (z wyjątkiem informacji ujawnionych w Krajowym Rejestrze
Sądowym, które Fundacja zweryfikuje we własnym zakresie).
Wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami prosimy przesłać na adres:
Fundacja "Prawo do Pomocy" ul. Lwowska 19 00-660 Warszawa

Część A - Informacje o wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Imiona rodziców

Dokument tożsamości (rodzaj i numer)

PESEL

NIP

Adres Urzędu Skarbowego

Numer rachunku bankowego /nr rachunku, na który ma być przelane stypendium/

Adres stałego zamieszkania

Adres do korespondencji

Telefon

E-mail

Nazwa uczelni/szkoły

Rodzaj studiów (proszę podkreslić właściwe)
1. dzienne
2. wieczorowe
3. zaoczne
Rok studiów

Część B - Informacja o sytuacji materialnej
1. Stan rodzinny
Liczba osób w rodzinie

Dochód brutto na jedną osobę:

Dane dotyczące członków rodziny pozostających w tym samym gospodarstwie domowym
/należy wpisać dane osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą:
małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu z wnioskodawcą, wstępnych, zstępnych i osób
pozostających w stosunku przysposobienia lub pod opieką wnioskodawcy/

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa /lub rodzaj
stosunku łączącego osobę z wnioskodawcą/

3. Majątek /należy wpisać stan majątkowy wnioskodawcy, wskazując jednocześnie tytuł władania
(własność, użytkowanie wieczyste itp.)/

Nieruchomości
dom (wielkość w m2)

mieszkanie (wielkość w m2)

nieruchomść rolna (liczba hektarów )

inne nieruchomości (wielkość w m2)

Posiadane zasoby
pieniężne (oszczędności, papiery wartościowe itp)
/należy wpisać wartość nominalną/

przedmioty wartościowe
/należy wpisać przedmioty o wartości powyżej 10 000 zł/

4. Dochody i źródła utrzymania
/należy wpisać wszystki dochody i źródła utrzymania wnioskodawcy/

z jakiego tytułu

wysokość lub wartość
(rodzaj) świadczenia

uwagi

5. Inne dane o majątku, dochodach i źródłach utrzymania wnioskodawcy
/przykładowo należy wpisać wysokość i rodzaj zobowiązań oraz wierzytelności, koszty ponoszone z tytułu
leczenia, utrzymania mieszkania itp./

Część D - Uzasadnienie wniosku przez osobę ubiegającą się o przyznanie stypendium

/w razie potrzeby prosimy kontynuować na dodatkowej stronie/
Miejscowość i data

Podpis wnioskodawcy

Pieczątka nagłówkowa uczelni oraz podpis osoby upoważnionej

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na: gromadzenie i przetwarzanie danych podanych we Wniosku, w tym danych
dotyczących mojego stanu zdrowia, w celach bezpośrednio związanych z działalnością statutową
Fundacji, w szczególności w celu z rozpatrzenia Wniosku i zweryfikowania podanych przeze mnie
danych oraz, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wniosku, przekazania pomocy finansowej przez
Fundację.
..............................................................
/podpis/

............................................
/data/

Przyjmuję do wiadomości, że:
·
Administratorem przekazanych przeze mnie danych jest Fundacja Prawo do Pomocy, z
siedzibą w Warszawie, 00-660, ul. Lwowska 19.
·
przekazanie moich danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo wglądu do moich danych
oraz ich poprawiania zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
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