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 ............................................... .......    Kraków, ............................... 
(nazwisko i imię) 

 

JM Rektor 
Akademii Górniczo-Hutniczej 

im. Stanisława Staszica 
w Krakowie 

 ................................................... ... 
 (imiona rodziców - ojca, matki)  

 ................................................... ...  
(adres stałego miejsca zamieszkania) 

……………………………………………………………. 
(województwo) 

ADRES e-mail: ......................................... 

 ............................................................. 
(kierunek studiów) 

 

Rodzaj studiów*:   

S1-stacjonarne I stopnia * 

S2-stacjonarne II stopnia 

Rok studiów*:   I   II   III         
 

*kółkiem zaznacz właściwe dane 

 

……………………………………………….……………………… 
(nr albumu – legitymacji studenckiej) 

..............................................................  
(Studia w innej uczelni – jakiej, rok i rodzaj studiów) 

 

NR  KONTA  BANKOWEGO: 
                                

 

ROK AKADEMICKI 20.…/20…. 
stypendium Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Staszica 

WNIOSEK O 
 

        *                     
               przyznanie stypendium w grupie A 

           * 
               przyznanie stypendium w grupie B 

          * 
              kontynuację wypłaty stypendium w semestrze letnim  

 
do wniosku dołączam następujące załączniki:  

 
.................................................................................................................... 
wpisz numery załączników zgodnie z wykazem z odwrotnej strony  

Świadom warunków wynikających z regulaminu Funduszu Stypendialnego im. Stanisława 

Staszica składam niniejszy wniosek o stypendium i oświadczam, że wszystkie informacje 

zawarte we wniosku i załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym.  

 

 

…………............................................ 
(podpis wnioskodawcy) 

_________________________________ 
*            - krzyżykiem zaznacz 1 wybraną opcję                  

wniosek wpłynął w dniu. ..................... 

 
 

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

Potwierdzenie wpływu wniosku 
(data i podpis przyjmującego) 
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

 

 

Nr 1. Pisemna opinia Dziekana Wydziału. 

Nr 2. Wystawione przez dziekanat zaświadczenie o średniej ocen za poprzedni rok studiów lub 

w przypadku studentów I roku studiów – o wartości wskaźnika rekrutacyjnego. 

Nr 3. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości dochodów na 1 osobę w rodzinie (dotyczy 

osób ubiegających się o stypendium w grupie B). 

Nr 4. Sprawozdanie z wyników w nauce za semestr zimowy, potwierdzone przez dziekanat  

w postępowaniu (w przypadku wniosku o kontynuację wypłaty stypendium). 

Nr 5. Inne dokumenty, potwierdzające osiągnięcia naukowe, np. o pracy w kołach 

naukowych, uczestnictwie w olimpiadach, konkursach itp. 

Nr 6. Oświadczenie kandydata o znajomości j. polskiego w mowie i piśmie  

(zał. nieobowiązkowy). 


