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Załącznik nr 16 
 

Wniosek o przyznanie zapomogi 
 
w rok akad. 20.…/20.… 

 

Dane dotyczące studenta: 

 

Imię i nazwisko ...………………………..…………………………, PESEL …...…...…...………….………, 

Wydział …………………...…………., studia …… stopnia,  kierunek ….……………………………, 

tryb ……….………..…..., nr albumu……….……, rok studiów ……., data i miejsce urodzenia 

.…………………………...…………, 

Adres stałego zameldowania:   miejscowość ..………..………………..…, gmina ………...……...………, 

powiat…………………………………..…, ul. ……………………………………………………………… 

 

Nazwa banku i nr konta, na które ma być przelana zapomoga ……….……………………………….…... 

                          

 

Uzasadnienie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji (art. 233 § 1 kk1), 

odpowiedzialności na podstawie art. 286 kk2  oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, 

że podane wyżej informacje są prawdziwe oraz, że zapoznałem się z Regulaminem przyznawania 

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego. 
 

……………………………..……...........                                                         …..……..…………………………… 
            (data i miejsce wypełnienia wniosku)                                                                                                                              (podpis studenta) 

 

W przypadku występowania zaległości finansowych wobec Uczelni proszę o zaliczenie zapomogi w poczet 

tych zobowiązań. 

 
…..……..…………………………… 

                                                          (podpis studenta) 

 

…………………………………………………………………….. 
            (data przyjęcia kompletnego wniosku,  podpis pracownika Uczelni) 

 
 

Uwaga:  

Zasady przyznawania zapomogi określone są w „Regulaminie przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 

studentów Uczelni Jana Wyżykowskiego”.  

Z regulaminem tym należy się bezwzględnie zapoznać przed wypełnieniem wniosku. 
 

Załączniki: 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………………... 

2. ………………………………….…………………………………………………………………. ……… 

3. ………………………………….………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………………………………... 

 

 
Wypełnia Uczelnia: 

 

Posiada wpis na semestr, na który ubiega się o stypendium (     ) tak   (     ) nie 

 

 

                                                                                                                               …………………………………………    
                                                                                                                                                                      ( podpis pracownika Uczelni)

 

                                                           
1 „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie 

ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. 

 
2 „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym 

mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego 

działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. 

 


