
Załącznik nr 1 
do Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce ze środków 

fundacji pn. Fundusz Stypendialny im. Alojzego Gamonia 
 
 
Miejscowość ...............................................  dnia .................................... 
 

WNIOSEK 
o uzyskanie pomocy ze środków  

fundacji pn. Fundusz Stypendialny im. Alojzego Gamonia  
z siedzibą w Żorach (ul. Rybnicka 248) 

1. Niniejszym wnoszę o przyznanie ze środków fundacji pn. Fundusz Stypendialny im. Alojzego Gamonia pomocy materialnej, zgodnie 
z „Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce ze środków fundacji pn. Fundusz Stypendialny im. Alojzego Gamonia”. 

2. Jako wnioskujący zobowiązuję się do wykorzystania otrzymanej pomocy materialnej zgodnie z celami jakie zostały określone w w/w 
Regulaminie. 

3. W przypadku niewykorzystania otrzymanej pomocy materialnej zgodnie z celami na jakie została przyznana, jako wnioskodawca zobowiązuję 
się do jej zwrotu zgodnie z postanowieniami w/w Regulaminu. 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
I. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY 
 
Imię:  ..................................................................................................................................................................................................................................  

Nazwisko:  ..........................................................................................................................................................................................................................  

Wiek:  .................................................................................................................................................................................................................................  

Tel. kontaktowy: ................................................................................................................................................................................................................  

E-mail:  ...............................................................................................................................................................................................................................  

_________________________________________________________________________________________________ 
 
II. ADRES 
 
Adres zameldowania: 

Miejscowość: ................................................ kod pocztowy: .............................ul: ........................................................... nr ……………. 

Adres zamieszkania: 

Miejscowość: ................................................ kod pocztowy: .............................ul: ........................................................... nr ……………. 

________________________________________________________________________________________________ 
 
III. WYPEŁNIA: 
A. STUDENT 
Nazwa uczelni: ............................................................................................................................ w .......................................................... 

Wydział: ……….................................................................... Kierunek studiów: .......................................................................................... 

Specjalność: ........................................................................................... Rok studiów: .............................................................................. 

Wysokość uzyskanej średniej ocen za ostatni semestr: ............................................................................................................................ 

 
B. UCZEŃ 
Nazwa szkoły: ..........................................................................................................................................................................................  

Adres szkoły: ............................................................................................................................................................................................ 

Klasa: ............................................. Profil / kierunek kształcenia: ............................................................................................................ 

Wysokość uzyskanej średniej ocen za ostatnie półrocze1: ........................................................................................................................... 

________________________________________________________________________________________________ 
 

                                                           
1 nie dotyczy uczniów klas I-III i uczniów klasy IV w pierwszym półroczu ze szkoły podstawowej 



IV. UZASADNIENIE WNIOSKU o pomoc ze środków fundacji pn. Fundusz Stypendialny im. Alojzego Gamonia 
................................................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

________________________________________________________________________________________________ 

 
V. INFORMACJE DOTYCZĄCE SZCZEGÓLNYCH OSIĄGNIĘĆ WNIOSKODAWCY 
 
Uzyskane nagrody, wyróżnienia, dyplomy, dodatkowe formy działalności ……………………………….………………………………………………………..……….. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 ………………………………..……………….. ………………………………..……………….. 
  (data)  (podpis Wnioskodawcy**) 
 
Wyrażam / nie wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w celach promocyjnych na potrzeby fundacji pn. Fundusz Stypendialny 
im. Alojzego Gamonia. W przypadku otrzymania pomocy ze środków Fundacji zobowiązuję się do uczestniczenia w ewentualnych wydarzeniach 
promujących idee działalności fundacji pn. Fundusz Stypendialny im. Alojzego Gamonia. 
 
 
 ………………………………..……………….. ………………………………..……………….. 
  (data)  (podpis Wnioskodawcy**) 

 
 
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 

 
1. W przypadku studenta, ubiegającego się o stypendium podstawowe, do wniosku muszą być załączone:  

a) dokumenty stwierdzające wysokość dochodów rodziców lub opiekunów oraz pozostałych członków rodziny wspólnie zamieszkujących w 
jednym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą;  

b) zaświadczenie wydane przez władze uczelni stwierdzające: 
 wysokość uzyskanej przez wnioskodawcę średniej ocen za poprzedzający złożenie wniosku semestr, 
 dodatkowo w przypadku studentów uczelni stosującej skalę inną niż czterostopniowa: wysokość średniej ocen na danej uczelni za 

poprzedzający złożenie wniosku semestr; 
c) wypełnione przez wnioskodawcę oświadczenie o: 

                                                           
** W przypadku gdy Wnioskodawcą jest osoba małoletnia Klauzula informacyjna powinna zostać podpisana przez jej prawnego opiekuna. 
 niepotrzebne skreślić 
** W przypadku gdy Wnioskodawcą jest osoba małoletnia Klauzula informacyjna powinna zostać podpisana przez jej prawnego opiekuna. 



 miejscu zameldowania stwierdzające fakt zameldowania wnioskodawcy na terenie miasta Żory dzielnicy Rowień-Folwarki lub 
miasta Orzesze sołectwa Woszczyce lub miasta Orzesze sołectwa Królówka, 

 posiadaniu obywatelstwa polskiego  
zgodne ze wzorem zamieszczonym na stronie www.funduszstypendialnygamon.pl 

d) kopie dokumentów potwierdzających szczególne osiągnięcia wnioskodawcy (opcjonalnie), 
e) oświadczenie RODO – zgoda na przetwarzanie danych wnioskodawcy. 

2. W przypadku ucznia, ubiegającego się o stypendium celowe,  do wniosku muszą być załączone:  
a) dokumenty stwierdzające wysokość dochodów rodziców lub opiekunów oraz pozostałych członków rodziny wspólnie zamieszkujących w 

jednym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą;  
b) kopia oceny opisowej za okres poprzedzający złożenie wniosku o uzyskanie pomocy ze środków Funduszu w przypadku ucznia klas I-III 

oraz klasy IV w pierwszym półroczu/okresie ze szkoły podstawowej lub zaświadczenie wydane przez dyrekcję szkoły stwierdzające 
wysokość uzyskanej przez wnioskodawcę średniej ocen za okres poprzedzający złożenie wniosku o uzyskanie pomocy ze środków 
Funduszu w przypadku uczniów od klasy IV w drugim półroczu/okresie szkoły podstawowej aż do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, 

c) wypełnione przez wnioskodawcę oświadczenie o: 
 miejscu zameldowania stwierdzające fakt zameldowania wnioskodawcy na terenie miasta Żory dzielnicy Rowień-Folwarki lub 

miasta Orzesze sołectwa Woszczyce lub miasta Orzesze sołectwa Królówka, 
 posiadaniu obywatelstwa polskiego  

zgodne ze wzorem zamieszczonym na stronie www.funduszstypendialnygamon.pl 
d) kopie dokumentów potwierdzających szczególne osiągnięcia wnioskodawcy (opcjonalnie), 
e) oświadczenie RODO – zgoda na przetwarzanie danych wnioskodawcy. 
 


