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Wniosek o udzielenie rekomendacji  

Fundacji Edukacji Międzynarodowej w ramach ubiegania się  

o przyznanie Stypendium Pomostowego  

na rok akademicki 2017/2018 
 

 

1. Informacje o szkole wyższej, w której kandydat podejmie naukę 

 

Nazwa uczelni........................................................................................................ 

Miejscowość.......................................................................................................... 

Kierunek studiów................................................................................................... 

 

2. Dane osoby ubiegającej się o rekomendację 

 

Imię i nazwisko .................................................................. PESEL …………………………… 

Data i miejsce urodzenia......................................................................................... 

Imiona rodziców..................................................................................................... 

Adres zameldowania:  

ul. ................................................. nr domu............ nr lokalu………… 

Kod. poczt……………. poczta....................................miejscowość …………………………... 

Powiat ……………………………………….. województwo ……………………………….. 

Jestem zameldowana/y pod powyższym adresem od dnia: ……………………………….. 
Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2  lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-
pomostowe.pl, tj. nie późniejszy niż 11.04.2015. 
 
 
Telefon stacjonarny: ……………..……………..... Tel. komórkowy:…………..……………….... 

e-mail:………………………………………………………….
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3. Nazwa i adres ukończonej szkoły ponadgimnazjalnej 

 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
4. Czy kandydat był/a stypendystą Fundacji Edukacji Międzynarodowej? 

T a k / n i e (niepotrzebne skreślić) 

5. Sytuacja rodzinna i materialna kandydata 

a. Liczba osób w rodzinie …………………………………………………………………….. 

b. Średni dochód na osobę w rodzinie (według załączonego oświadczenia o sytuacji 

rodzinnej i materialnej) wynosi ……………………………………………………………. 

6. Liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym ………………………………….. 
(Osoba ubiegająca sie o rekomendację, korzystając z algorytmu zamieszczonego  
w załączniku nr 1 do wniosku, oblicza samodzielnie liczbę punktów i wpisuje do wniosku.) 
 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Programu Stypendiów 
Pomostowych i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień. 
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez 
Fundację Edukacji Międzynarodowej i Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. 
 

____________________________________  _____________________________ 

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego  Imię i nazwisko kandydata 

 

_________________________    _________________________ 

(podpis)       (podpis) 
Do wniosku należy dołączyć: 

a) oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej kandydata wraz z załącznikami; 

b) kopię obu stron dowodu osobistego (jeżeli dowód osobisty nie zawiera danych o miejscu zameldowania, 

KONIECZNE jest dostarczenie zaświadczenia z Urzędu Gminy potwierdzającego zameldowanie i datę, od której 

ubiegający się o stypendium zameldowany jest na stałe pod podanym adresem); 

c) oświadczenie o dysponowaniu danymi wrażliwymi; 

d) kopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem; 

e) zaświadczenie o przyjęciu na studia. 

Termin złożenia wniosku mija 28 lipca 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego). 

Wniosek z załącznikami należy przesłać pocztą na adres:  

Fundacja Edukacji Międzynarodowej, ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław 


