
 

 

Załącznik  
do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej 

dla studentów uczelni wyższych  

przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia 

na terenie miasta Radomia 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM  
 

 

........................................................... ........................................................... 
 data wpływu podpis przyjmującego wniosek 

 

 

I. Dane kandydata i informacje o studiach 

  
 

1. Imię (imiona) i nazwisko: 

………………………………………………………………………………………………......................... 

2. Data i miejsce urodzenia: 

………………………………………………………………………………………………......................... 

3. Miejsce  zamieszkania: 

………………………………………………………………………………………………......................... 

4. Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres stałego zamieszkania): 

………………………………………………………………………………………………......................... 

5. Telefon/y: 

………………………………………………………………………………………………......................... 

6. Adres poczty elektronicznej (adres e-mail):  

………………………………………………………………………………………………......................... 

7. Nazwa i adres uczelni, nazwa wydziału: 

………………………………………………………………………………………………......................... 

8. Kierunek studiów, specjalność: 

………………………………………………………………………………………………......................... 

9. Tryb studiów (I stopnia, II stopnia, jednolite studia magisterskie): 

………………………………………………………………………………………………......................... 

10. Rok studiów:.....……………………………………………………………………………......................... 

11. Temat pracy inżynierskiej /magisterskiej/licencjackiej (niepotrzebne skreślić): 

………………………………………………………………………………………………......................... 



 

 

12. Średnia ocen z egzaminów w roku akademickim poprzedzającym okres, na który przyznane będzie 

stypendium :……......................……………………...................................................................................... 

13. Działalność naukowa lub dorobek naukowy, nagrody i wyróżnienia: 

………………………………………………………………………………………………............................ 

………………………………………………………………………………………………............................ 

14. Wnioskowany okres przyznania stypendium (należy wpisać ilość miesięcy min. 3 max 6): 

………………………………………………................................................................................... 

15. Wnioskowana kwota stypendium: 

………………………………………………………………………………………………............................ 

………………………………………………………………………………………………............................ 

16. Uzasadnienie wniosku: 

………………………………………………………………………………………………............................ 

………………………………………………………………………………………………............................ 

………………………………………………………………………………………………............................ 

………………………………………………………………………………………………............................ 

17. Lista innych stypendiów i funduszy, o które kandydat się  ubiega lub otrzymuje na pokrycie kosztów 

planowanego stażu: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

II. Dane o organizatorze stażu (przyszłym pracodawcy), programie  i harmonogramie stażu oraz 

miejscu odbywania stażu (adres): 

Pełna nazwa:…………………………………………………………………………………................................ 

Adres siedziby:………………………………………………………………………………................................. 

tel. ……………………......... faks ………………………………. e-mail ……………………............................. 

REGON…………………………  NIP………………………………… 

Osoba/y uprawniona/e do reprezentowania przedsiębiorcy: 



 

 

……………………………………………………………………………………………….................................. 

Opis prowadzonej działalności gospodarczej:  

………………………………………………………………………………………………................................. 

………………………………………………………………………………………………................................. 

………………………………………………………………………………………………................................. 

Stan zatrudnienia (należy podać stan zatrudnienia na dzień  złożenia wniosku o stypendium, w przeliczeniu  

na pełny wymiar czasu pracy): 

………………………………………………………………………………………………................................. 

Liczba planowanych nowych miejsc pracy………………………………………………………………………. 

Miejsce (adres) i program stażu: 

1) Miejsce stażu i czas jego trwania: 

……………………………………………………………………………………………................................ 

2) Nazwa zawodu lub specjalności, w której kandydat będzie zdobywał doświadczenie 

(powiązane z kierunkiem studiów): 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Zakres wykonywanych zadań (program stażu): 

………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Rodzaj uzyskanych przez stypendystę umiejętności lub kwalifikacji zawodowych 

(związanych z kierunkiem studiów): 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Harmonogram stażu: 

1) Zakres zadań wykonywanych przez kandydata w poszczególnych miesiącach stażu: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Liczba  godzin przypadających na dany miesiąc stażu:……………………………....................................... 

………………………………………………………………………………………………............................ 

………………………………………………………………………………………………............................ 

 



 

 

 

 

III. Załączniki: 

1) zaświadczenie z uczelni potwierdzające posiadanie statusu studenta, zawierające informacje o roku 

studiów, trybie i kierunku studiów, średniej ocen z egzaminów w roku akademickim poprzedzającym 

okres, na który przyznane będzie stypendium; 

2) CV kandydata; 

3) dokument lub oświadczenie potwierdzające miejsce zamieszkania kandydata na terenie miasta Radomia; 

4) dokument wystawiony przez organizatora stażu potwierdzający przyjęcie na staż; 
5) oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku kandydata/przedsiębiorcy  

w celach promocyjnych;  

6) oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata/przedsiębiorcy * 

 

 

Radom, dnia ………………..........  

 

                                                                                                              ……………………………………….. 
 (podpis kandydata) 

 

                                                                                 ……………………………………… 
                                                                                                                                                          ( pieczątka i podpis przedsiębiorcy) 

 

 

*dotyczy przedsiębiorców działających na podstawie wpisu do CEIDG. 

 

 

 

 

 

 


