Załącznik
do uchwały nr 877/14
Rady Miasta Torunia
z dnia 23 października 2014 r.
ws. uchwalenia Miejskiego Programu
Stypendialnego dla studentów pierwszego
roku toruńskich szkół wyższych.

WN I O S E K
o przyznanie stypendium z „Miejskiego programu stypendialnego” dla studentów
rozpoczynających naukę w toruńskich uczelniach wyższych
na rok akademicki …………………………….
I. DANE KANDYDATA DO STYPENDIUM
Imię i nazwisko
Nr ewidencyjny PESEL
Nazwa i adres szkoły
ponadgimnazjalnej, w której
kandydat uzyskał świadectwo
ukończenia szkoły
Uczelnia, w której kandydat
rozpoczyna studia (nazwa,
wydział, kierunek i tryb studiów)

Nr rachunku bankowego
Urząd skarbowy właściwy
dla celów rozliczenia podatku
dochodowego od osób fizycznych
według miejsca zamieszkania 1)
Adres zamieszkania na terenie
miasta Torunia
Dane do kontaktu (adres, telefon,
e-mail)
1)

Należy wpisać urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania na terenie miasta
Torunia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami urzędem właściwym dla mieszkańca Torunia,
samodzielnie rozliczającego podatek, jest I lub II Urząd Skarbowy w Toruniu.
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II. DANE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW FORMALNYCH DO UBIEGANIA
SIĘ O STYPENDIUM (zgodnie z § 1 pkt 2, 3 i 4 Regulaminu)
Data ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej
Średnia ocen uzyskana na
świadectwie ukończenia szkoły
ponagimnazjalnej
Nazwa przedmiotu/ przedmiotów,
w którym/ych kandydat uzyskał
tytuł laureata olimpiady
przedmiotowej zwalniającej z
egzaminu maturalnego i zajęte
miejsce/a
Nazwa przedmiotu/ów, w
którym/ych kandydat uzyskał tytuł
finalisty olimpiady przedmiotowej
zwalniający z egzaminu
maturalnego
III. ZAŁĄCZNIKI:
Do wniosku dołączam:
1) kopie świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej*;
2) zaświadczenie szkoły ponadgimnazjalnej o średniej ocen na świadectwie ukończenia
szkoły oraz dacie ukończenia szkoły*;
3) zaświadczenie uczelni o przyjęciu na studia w roku akademickim……………….;
4) dokument potwierdzający fakt zamieszkania na terenie miasta Torunia;
5) …………szt. kserokopii dokumentów potwierdzających zdobycie tytułu laureata lub
finalisty olimpiady przedmiotowej2).
* niepotrzebne skreślić,
2)
(kserokopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
kandydata).

……………..…………………………………………
DATA, CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY
IV. OŚWIADCZENIA:
1) Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane przeze mnie dane są
zgodne ze stanem faktycznym.
2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 ze zm.), w celach związanych z rozpatrzeniem wniosku o stypendium z
„Miejskiego programu stypendialnego” na rok akademicki ……………………...., na
zasadach określonych uchwałą nr 877/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października
2014 r.

…........…………..………………………………..…
DATA, CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY
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