
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpoczęła się XXI edycja  programu stypendialnego,  ponownie współfinansowana  przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stolem. Serdecznie zapraszamy tegorocznych maturzystów, 

którzy dostaną się na studia dzienne I stopnia realizowane w polskich uczelniach publicznych 

mających uprawnienia magisterskie lub jednolite studia magisterskie realizowane w polskich 

uczelniach publicznych,  do składania wniosków o rekomendację LGD Stolem do uzyskania 

stypendium. 

Laureaci programu otrzymają stypendia na pierwszy rok studiów w  kwocie 7000 zł. Stypendium 

przekazywane będzie w 10 ratach, od października do lipca, na rachunek bankowy Stypendysty. 

Ten program jest dla Ciebie, jeżeli spełnisz następujące warunki: 

– jesteś zameldowany od co najmniej 2-óch lat na obszarze LGD Stolem (Gmina Wiejska Kościerzyna, 

Gmina Nowa Karczma, Gmina Karsin, Gmina Dziemiany, Gmina Lipusz) od daty ogłoszenia Programu 

na stronie www.stypendia-pomostowe.pl (08.04.2022r) – zaświadczenie z Urzędu Gminy 

–   jesteś maturzystą z 2022 roku, 

– złożyłeś aplikację bądź zostałeś przyjęty na  pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub 

jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich 

– pochodzisz z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 2 107,00 zł brutto (gdy członkiem 

rodziny jest dziecko   legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności świadczeń z tego tytułu nie 

wlicza się do dochodu)  – dochód brutto z czerwca 2021 r., np. zaświadczenia z zakładu pracy, odcinki 

rent/emerytur, zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego. 

– osiągasz dobre wyniki w nauce, tzn. uzyskałaś(eś) min. 100 punktów na maturze. Liczbę punktów 

oblicz sam, stosując algorytm (do pobrania poniżej). 

http://www.stypendia-pomostowe.pl/


Jeśli jesteś zainteresowany, wypełnij Wniosek o przyznanie rekomendacji na stypendium 

pomostowe, który znajduje się w załączniku, dołącz do tego kopię świadectwa dojrzałości i 

zaświadczenie o przyjęciu na studia (jeśli już posiadasz). Dokumenty złóż w Biurze LGD Stolem w 

dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00 do 29 lipca 2022r. O otrzymaniu 

rekomendacji od LGD Stolem oraz dalszym postepowaniu zostaną Państwo powiadomieni drogą 

mailową (na adres wskazany we wniosku o rekomendację) oraz telefoniczną (sms). 

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, niezbędną pomoc uzyskasz pisząc na adres mailowy 

biuro@lgdstolem.pl, bądź dzwoniąc na numer 58 680-05-70 lub 503 124 612. 

Wnioski o wydanie rekomendacji należy składać do 29 lipca 2022 r. Poniżej znajduje się wzór 

wniosku do pobrania: 

Wniosek_o_przyznanie_rekomendacji_2022 

Algorytm_XXI_Edycja_2022 

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM i pozostałymi informacjami: 

Regulamin_seg_II_XXI-edycja_2022 

Terminarz_stypendia_2022 

Będziesz ubiegać się o stypendium pomostowe na I rok studiów? 

Jeśli masz pytania dotyczące aplikowania, kryteriów lub wypełniania wniosku spójrz w: najczęściej 

zadawane pytania  – znajdziesz w nich odpowiedź na szczegółowe pytania dotyczące kryteriów i 

aplikowania. 

Poniżej informacja na temat przetwarzania danych osobowych członków rodzin kandydata: 

INF_dane_osobowe-rodzina-kandydata-do-stypendium_2022  

 

http://lgdstolem.pl/wp-content/uploads/2022/06/Wniosek_o_przyznanie_rekomendacji_2022.doc
http://lgdstolem.pl/wp-content/uploads/2022/06/Algorytm_XXI_Edycja_2022.pdf
http://lgdstolem.pl/wp-content/uploads/2022/06/Regulamin_seg_II_XXI-edycja_2022.pdf
https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/terminarz/
https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/najczestsze-pytania/
https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/najczestsze-pytania/
http://lgdstolem.pl/wp-content/uploads/2021/07/INF_dane_osobowe-rodzina-kandydata-do-stypendium_2020.pdf

