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INFORMACJA O NIEZBĘDNYCH ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM 

Uwaga! Rozpatrzeniu będą podlegać tylko wnioski poparte określoną w niniejszej informacji dokumentacją, 

w szczególności w postaci oświadczeń i zaświadczeń wskazanych poniżej: 

 

1. Do wniosku o stypendium należy dołączyć następujące dokumenty: 

 

a. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku – dokument należy pobrać ze strony 

http://fundacjarozwojuprzyszlosci.com/ 

b. Dokument wystawiony przez szkołę/uczelnię na druku, którego wzór należy pobrać ze strony 

http://fundacjarozwojuprzyszlosci.com/, potwierdzający osiągniętą średnią ocen za ostatni semestr nauki 

Uwaga! Nie przyjmujemy wykazów ocen za dany semestr oraz skanów indeksów, 

c. Dokument potwierdzający status studenta – dla uczniów kończących naukę w szkole średniej, 

d. Dokument potwierdzający kontynuację nauki na kolejnym stopniu w szkole wyższej, jeżeli nastąpiło zakończenie 

nauki np. na stopniu I i rozpoczęcie nauki na stopniu II, 

e. Skan aktualnej legitymacji szkolnej/studenckiej, 

f. Skan orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – jeśli występuje, 

g. Zaświadczenie o dochodach brutto wszystkich członków rodziny łącznie z Potencjalnym Beneficjentem (szczegóły 

poniżej) 

PROSIMY NIE WYSYŁAĆ DOWODU OSOBISTEGO ORAZ AKTU URODZENIA 
 

Uwaga! Nie przyjmujemy deklaracji PIT – za wyjątkiem dochodów z działalności gospodarczej 
 

Szczegóły dotyczące poświadczenia zarobków członków rodziny łącznie z Potencjalnym Beneficjentem: 

A. Przypadek, gdy dochody przekraczają 4500zł brutto na członka rodziny: 

Rodzic lub opiekun prawny Potencjalnego Beneficjenta wypełnia oświadczenie o dochodach powyżej 4500zł – dokument 

należy pobrać ze strony http://fundacjarozwojuprzyszlosci.com/.  

W tej sytuacji nie trzeba dostarczać innych zaświadczeń o dochodach. 

 

B. Przypadek, gdy dochody nie przekraczają 4500zł brutto na członka rodziny: 

 

1. Zaświadczenie o średnich dochodach brutto za ostatnie 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających termin składania 

wniosków o stypendium, w tym o średnich dochodach brutto z płatnych praktyk szkolnych/studenckich oraz umów zleceń – 

należy obowiązkowo skorzystać z druku dostępnego na stronie http://fundacjarozwojuprzyszlosci.com/, 

2. Aktualna informacja (decyzja) o wysokości dodatkowych dochodów np. alimenty, renty, emerytury, zasiłki (za wyjątkiem 500+ 

oraz wypłaconych stypendiach), 

3. W przypadku braku dochodu, należy dostarczyć: 

a. zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego i wypłaconym zasiłku za ostatnie 6 miesięcy kalendarzowych 

poprzedzających termin składania wniosków o stypendium,  

b. lub zaświadczenie z ZUS o niefigurowaniu w ZUS jako płatnik lub osoba zgłoszona do ubezpieczeń społecznych i 

ubezpieczenia zdrowotnego z jakiegokolwiek tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń za ostatnie 6 miesięcy 

kalendarzowych poprzedzających termin składania wniosków o stypendium, 

4. W przypadku, gdy pełnoletni Potencjalny Beneficjent nie posiada dochodów, to składa on oświadczenie o braku dochodów 

– dokument należy pobrać ze strony http://fundacjarozwojuprzyszlosci.com/ 

 

NIEPOPRAWNE WPISANIE ŚREDNIEJ OCEN W ELEKTRONICZNYM WNIOSKU O WYPŁATĘ 

STYPENDIUM, NIEZGODNE Z PRZEDSTAWIONYM DOKUMENTEM POTWIERDZAJĄCYM ŚREDNIĄ 

OCEN, BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM WNIOSKU. 

Fundacja Rozwoju Przyszłości zastrzega sobie prawo do wystosowania prośby o wgląd/okazanie na żądanie dowodu osobistego, aktu 

urodzenia Potencjalnego Beneficjenta. 

http://fundacjarozwojuprzyszlosci.com/
http://fundacjarozwojuprzyszlosci.com/
http://fundacjarozwojuprzyszlosci.com/
http://fundacjarozwojuprzyszlosci.com/
http://fundacjarozwojuprzyszlosci.com/

