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DOSTAŁEM STYPENDIUM 
NA I ROK STUDIÓW – CO DALEJ?



2

OGŁOSZENIE LISTY 
STYPENDYSTÓW

Gratulujemy! 
Witamy Cię w gronie Stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych.

Roczne stypendium wynosi 7000 zł.

Stypendium będziemy przekazywać na Twoje konto w  10 ratach od października do lipca.  
Harmonogram wypłat poszczególnych rat przedstawia się następująco:

Październik, listopad – po 1200 zł

Grudzień – 1100 zł

Styczeń – lipiec – po 500 zł

Stypendium będzie przekazywane do 10-go każdego miesiąca, z  wyjątkiem październi-
ka i marca. Rata za październik zostanie przelana na Twoje konto razem z ratą listopadową. 
Rata za marzec zostanie przekazana na Twoje konto w ostatnim tygodniu marca.
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CO MUSISZ ZROBIĆ 
W ZWIĄZKU  
Z PRZYZNANYM  
STYPENDIUM?

Wszystkie formalności opisaliśmy poniżej w 5 punktach. Przeczytaj uważnie te informacje, żeby poprawnie 
przejść ten proces. 
W przeciągu kilku dni ot rzymasz od nas sms z informacją, że na Twoim  koncie on-line w systemie 
wniosków: https://wnioski.stypendia-pomostowe.pl/login udostępniliśmy Kartę Stypendysty i Umowę

1. KARTA STYPENDYSTY

Po zalogowaniu do konta stypendysty kliknij Kartę Stypendysty i uzupełnij ją: podaj numer rachunku 
bankowego, na który będziemy przekazywać kolejne raty stypendium. Upewnij się, że wpisałeś poprawnie 
numer konta, w przeciwnym razie stypendium nie dotrze do Ciebie na czas. Następnie z listy urzędów 
skarbowych wybierz właściwy US, z którym będziesz rozliczał się ze stypendium.

2. UMOWA

Pobierz umowę, w której określiliśmy warunki wypłaty stypendium. Zapoznaj się z nimi dokładnie! 
Sprawdź, czy wszystkie dane są poprawne, czy zgadza się kierunek studiów i nazwa uczelni. Jeżeli 
umowa będzie zawierać jakiekolwiek błędy (dot. szczególnie danych adresowych i/lub nazwy 
uczelni, kierunku studiów) skontaktuj się z nami natychmiast (styp_I_rok@stypendia-pomostowe.pl) 
i przekaż właściwe informacje! Poprawimy umowę i udostępnimy ją na Twoim koncie.
Umowę wydrukuj w 2 egzemplarzach i podpisz (mile widziany jest wydruk 2-stronny, oszczędzasz 
papier i przyrodę).

https://nw.stypendia-pomostowe.pl/login
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3. ZAŚWIADCZENIE Z DZIEKANATU UCZELNI

W dziekanacie swojej uczelni poproś o zaświadczenie (powinno być z datą październikową), na którym 
znajdzie się:

4. ANKIETA

Na adres mailowy podany we wniosku w przeciągu 2 dni otrzymasz link do ankiety (sprawdzaj też w 
spamie). Od jej wypełnienia uzależniona jest wypłata pierwszej raty stypendium!

5. ODEŚLIJ UMOWĘ DO NAS

Ostatni krok:
podpisaną umowę w  2 egzemplarzach oraz zaświadczenie odeślij na adres Fundacji Edukacyjnej 
Przedsiębiorczości. Nieprzekraczalny termin odesłania dokumentów zostanie podany w  SMS-ie 
oraz w terminarzu na www.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź
z dopiskiem Stypendium na I rok studiów

Jeden egzemplarz umowy, podpisany przez Fundację, otrzymasz od nas pocztą w grudniu, wraz  
z certyfikatem przyznania stypendium.

• informacja że jesteś studentem I roku
• informacja o  trybie studiów i  nazwa kierunku

WAŻNE - nie pomyl się i       nie przesyłaj zaświadczenia  o przyjęciu na studia!

https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/terminarz/



