
PODGÓRSKIE STOWARZYSZENIE  

KULTURALNO - SPOŁECZNE 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE REKOMENDACJI  

Zwracam się z prośbą o udzielenie rekomendacji niezbędnych do 
aplikowania o stypendium pomostowe „Dyplom z Marzeń” na I rok studiów. 

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy: ………………………………………….. 

2. Adres zamieszkania: ………………………………………………………. 

3. Adres zameldowania / potwierdzony zaświadczeniem/:  

…………………………………………………………………………… 

….………………………………………………………………………….. 

4. Nr telefonu: ……………………………………………………………….. 

5. Liczba punktów z pisemnych egzaminów maturalnych /nie mniej niż 
100/: ………………… 

 

6. Załączniki: 
a/ kserokopia świadectwa dojrzałości (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm),  
b/ kserokopia zaświadczenia o przyjęciu na studia lub wydruk decyzji otrzymany drogą 
elektroniczną,  
c/ dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto Twojej rodziny w czerwcu 
br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, zaświadczenie o wielkości gosp. rolnego – nakaz 
płatniczy na rok 2021- dochód z ha przeliczeniowego wynosi 270,33, odcinki rent/emerytur), 
d/ dochód z działalności gospodarczej – oświadczenie podpisane przez osobę prowadzącą 
działalność gospodarczą o dochodzie brutto* osiągniętym w czerwcu lub zaświadczenie 
wystawione przez księgowego, 

*działalność gospodarcza prowadzona na zasadach ogólnych – dochód brutto z czerwca 
2021 to przychód z tej działalności osiągnięty w czerwcu, pomniejszony o koszty uzyskania 
tego przychodu, bez odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i bez 
odliczenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, 
*działalność gospodarcza prowadzona na zasadach określonych w przepisach o 
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych dochodów, za dochód brutto 
osiągnięty w czerwcu 2021 przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. 
Do oświadczenia należy dołączyć zaświadczenie wydane przez urząd skarbowy zawierające 
informację o formie opodatkowania oraz dowód opłacenia składek w ZUS. Obowiązkowo 



każda osoba prowadząca działalność gospodarczą musi dołączyć zaświadczenie z Urzędu 
Skarbowego o dochodzie za ubiegły rok (2020) zawierające informację o wysokości 
dochodu, składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu oraz wysokości 
należnego podatku. Jeżeli w czerwcu osoba prowadząca działalność nie osiągnęła dochodu 
lub wykazała stratę musi przedstawić stosowne zaświadczenie. 

e/  Zaświadczenie o zameldowaniu. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od 
daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl, 

 
OŚWIADCZENIE 
WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH WE WNIOSKU 
DLA CELÓW ZWIĄZANYCH Z PRZYZNANIEM REKOMENDACJI DO UZYSKANIA STYPENDIUM 
POMOSTOWEGO „DYPLOM Z MARZEŃ”. 

 

 

 
…………………………     …………………………………… 
/miejscowość i data/      /podpis wnioskodawcy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oświadczenie wnioskodawcy o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia. 

 Rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym i  oświadczam, że w czerwcu 2021 roku dochody brutto moje                  
i wymienionych kolejno członków gospodarstwa domowego wyniosły: 

 
Lp. Imię i nazwisko Data 

urodzenia 
Pokrewieństwo Miejsce zatrudnienia                                                                                                         

lub nauki 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9     

10     

Udokumentowane zaświadczeniami lub oświadczeniami źródła dochodu brutto           w 
rodzinie stanowią: ** 

1. Wynagrodzenie za pracę      ......................................... zł 
2. emerytury,  renty       ......................................... zł 
3. jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka   ......................................... zł  
4. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego         …………………………. zł 
5. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka  …………………………. zł 
6. dodatek mieszkaniowy      ......................................... zł 
6.   alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego  …..….. ............................ zł  
7.   zasiłek dla bezrobotnych        ......................................... zł 
8.   dochody z gospodarstwa rolnego                                     ………............................. zł 
10. dochody z prowadzonej działalności gospodarczej  …….. .............................. zł 
11.  inne dochody        ......................................... zł 

Średni miesięczny dochód brutto  na 1 osobę w gospodarstwie domowym ................ zł      
 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. 
 
 
…………………………     …………………………………… 
/miejscowość i data/      /podpis wnioskodawcy/ 


