Stypendium pomostowe
KROK PO KROKU
Aplikowanie i otrzymanie stypendium na I rok studiów

Przygotowanie do aplikowania
Aplikowanie o stypendium i wypełnianie wniosku odbywa się drogą elektroniczną.
Formularz wniosku będzie aktywny na stronie internetowej od 4 lipca do 16 sierpnia 2022 r. do godziny 16:00.
Przed zarejestrowaniem się na stronie Programu w aplikacji on-line do składania wniosków, dokładnie zapoznaj się z
Regulaminem Programu Stypendiów Pomostowych na I rok studiów. Musisz mieć pewność, że spełniasz wszystkie jego
warunki łącznie.

Wypełnianie wniosku
Aby złożyć wniosek o stypendium, należy zarejestrować się w aplikacji dostępnej na stronie internetowej Programu
(WNIOSEK ON-LINE) i wypełnić wniosek w 6 krokach.
Krok 1: to wyrażenie zgody na podanie do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Programu, Twojego imienia i
nazwiska w przypadku, gdy zostanie przyznane Ci stypendium.
Krok 2: prosimy Cię o odpowiedź na kilka pytań formalnych, które pozwolą określić Twój profil i zakwalifikować Cię do
konkretnego segmentu, w którym będzie rozpatrywany Twój wniosek. Nawet jeśli spełniasz warunki więcej niż jednego
segmentu, możesz otrzymać tylko jedno stypendium. Decyzję, w którym segmencie może zostać przyznane stypendium,
podejmie Komisja Stypendialna.
Krok 3: to akceptacja regulaminu(ów) Programu Stypendiów Pomostowych.
Jeśli nie zapoznałeś się z nimi wcześniej powinieneś to zrobić w tym miejscu, a fakt ten potwierdzić kliknięciem w
odpowiednie pole. Nie klikaj automatycznie, lecz przeczytaj uważnie! Ten dokument jest wiążący dla kandydatów, a po
przyznaniu stypendium dla stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych.

Krok 4: to potwierdzenie danych osobowych wpisanych podczas rejestracji oraz podanie danych
kontaktowych.
Sprawdź dokładnie poprawność tych danych i upewnij się, że podałeś właściwy numer telefonu komórkowego oraz adresu
e-mail. Nie korzystaj z telefonów oraz skrzynek pocztowych rodziców lub rodzeństwa, gdyż utrudni to nam ewentualny
kontakt z Tobą.
Pamiętaj, że możemy zwracać się do Ciebie mailem lub sms-em z prośbą o ewentualne uzupełnienie dokumentów. Jeżeli
nie zareagujesz w terminie na nasze wezwanie, Twój wniosek nie będzie rozpatrzony przez Komisję Stypendialną.
Krok 5: to informacje o Twojej dotychczasowej edukacji.
Prosimy Cię o podanie typu szkoły, którą ukończyłeś w bieżącym roku, a następnie o wyliczenie wszystkich pisemnych
egzaminów zdanych na maturze. Aby uniknąć pomyłek sugerujemy przepisać te egzaminy w kolejności podanej na
świadectwie maturalnym, a w polu obok wpisać poziom i liczbę procent. Nasz system sam przeliczy procenty na punkty
według przyjętego algorytmu, którym dostępny jest na naszej stronie www.
W następnej kolejności wybierz uczelnię, do której zostałeś przyjęty oraz kierunek studiów. Na naszej liście znajdują się
tylko uczelnie akademickie, zgodnie z zapisem w regulaminie Programu. Jeśli nie znalazłeś tam swojej szkoły oznacza to, że
nie jest ona uczelnią akademicką. Jeśli masz wątpliwości odwiedź bazę uczelni akademickich znajdujących się na stronie
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w systemie POL-on.
Jeśli natomiast nie znalazłeś nazwy swojego kierunku studiów, napisz do nas mail, a my dodamy go do naszej listy.
Pamiętaj aby nie wpisywać nazwy specjalności!

Krok 6: to najważniejsza część formularza.
Musisz w tym miejscu wymienić wszystkich członków rodziny, z którymi tworzysz gospodarstwo domowe oraz wpisać
wszystkie dochody brutto otrzymane przez nich w czerwcu br. Zanim przystąpisz do wypełniania tej części wniosku zbierz
potrzebne dokumenty, to z nich musisz przepisać w odpowiednie pola właściwe kwoty dochodu. Pamiętaj, żeby
uwzględnić wszystkie dochody rodziny otrzymane w czerwcu!
Jeżeli Twoi rodzice otrzymali w czerwcu nagrodę, premię, dodatek urlopowy, do wniosku powinieneś wpisać 1/12 tej
kwoty. To samo dotyczy płatności bezpośrednich otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeśli
Twoja rodzina jest beneficjentem tych płatności, do wniosku powinieneś wpisać 1/12 kwoty, przyznanej na podstawie
aktualnej decyzji ARiMR.
Krok 7: to podsumowanie wszystkich informacji podanych w formularzu.
Przeczytaj dokładnie cały wniosek i sprawdź, czy wpisane dane są poprawne, szczególnie czy zgadza się liczba członków
Twojej rodziny oraz czy podałeś wszystkie dochody otrzymane w czerwcu. Jeśli jesteś pewien, że wniosek został
wypełniony właściwie kliknij w pole Wszystko się zgadza, wysyłam. Wniosek rejestruje się w naszej bazie, a Ty od tego
momentu nie będziesz mógł wprowadzić w nim żadnej zmiany.
Jeśli po złożeniu wniosku zorientujesz się, że popełniłeś w nim błąd - – napisz do nas: styp_I_rok@stypendiapomostowe.pl
Przywrócimy Twój wniosek do edycji. Wniosek po wprowadzeniu poprawek lub uzupełnień powinien być ponownie
złożony.
Zanim zaczniesz wypełniać wniosek zachęcamy - zapoznaj się z informacjami na naszej www w dziale ‘Najczęstsze
pytania’, gdzie zebraliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania – w ten sposób unikniesz błędów.

Gromadzenie załączników i przesyłanie kompletu dokumentów
Po wypełnieniu aplikacji on-line wydrukuj formularz wniosku. Przeczytaj ten dokument jeszcze raz, aby upewnić się, że
nie ma w nim żadnych błędów. Skompletuj załączniki wg spisu zamieszczonego na końcu wniosku. Następnie podpisz
wniosek i prześlij go pod wskazany adres, w terminie do 25 sierpnia 2022 r.
Jeśli wysłałeś wniosek i zorientowałeś się, że w Twoich danych jest błąd, napisz do nas, a my umożliwimy Ci ich
poprawienie.

Weryfikacja wniosków
Po zamknięciu aplikacji Fundacja przystępuje do weryfikacji wniosków i załączników.
W razie jakichkolwiek wątpliwości możemy poprosić Cię o wyjaśnienia lub uzupełnienie dokumentów. Z kandydatami
kontaktujemy się mailowo lub telefonicznie (sms), dlatego sprawdzaj swoją pocztę (również folder ‘Spam’), żeby nie
przeoczyć ewentualnego kontaktu z naszej strony. Jeśli masz wątpliwości pisz do nas na adres: styp_I_rok@stypendiapomostowe.pl Pamiętaj, że odpowiadamy tylko na maile podpisane imieniem i nazwiskiem.

Informacja o przyznaniu stypendium – ogłoszenie listy stypendystów
Posiedzenie Komisji Stypendialnej, która wnioskuje o przyznanie stypendium, planowane jest w końcu września 2022 r.
Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne, złożone i przesłane w terminie. Wyniki ogłosimy zgodnie z przyjętym
terminarzem.
Informacja o przyznanych stypendiach ukaże się na stronie www.stypendia-pomostowe.pl w zakładce dla I roku, w postaci
zbiorczej listy stypendystów zawierającej imię, nazwisko i numer wniosku. Informacja o przyznaniu stypendium, z
instrukcją dalszego postępowania, zostanie również wysłana mailem indywidualnie do każdego stypendysty.

Zostałem stypendystą i co dalej?
Na swoją skrzynkę mailową otrzymasz indywidulaną decyzję o przyznaniu stypendium wraz z instrukcją, jakie kolejne kroki
musisz podjąć aby otrzymać pierwszą ratę stypendium. Każdy Stypendysta otrzyma również link do poradnika KROK PO
KROKU DLA STYPENDYSTOW I ROKU, w którym szczegółowo przedstawimy najważniejsze informacje związane z
przyznanym stypendium, dalsze możliwości rozwojowe w ramach Programu Stypendiów Pomostowych, a także zestaw
porad i wskazówek przygotowanych przez starszych kolegów-stypendystów.

Masz pytania, wątpliwości? Bądźmy w kontakcie!
AKTUALNOŚCI
Jeśli masz pytania, w pierwszej kolejności zajrzyj do Aktualności na stronie www Programu, gdzie zamieszczamy ważne
komunikaty, wyjaśnienia i wskazówki.

NAPISZ e-MAIL
Możesz także napisać mail. Pamiętaj, że odpowiadamy tylko na wiadomości podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem!

FACEBOOK
Zapraszamy Cię do obserwowania Programu Stypendiów Pomostowych na Facebook’u - najlepiej z opcją ‘Ulubione’ w
ustawieniach obserwowania 
Dowiesz się jakie możliwości otwiera przed Tobą udział w programie i będziesz na bieżąco ze wszystkimi ważnymi
wydarzeniami.

