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

data złożenia wniosku podpis pracownika dziekanatu 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI 

 

Część A - wypełnia student  
I. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium 

 
Imię i nazwisko 

Kierunek studiów Numer albumu Jednolite Studia 

Magisterskie 

Studia I stopnia Studia II stopnia 

Tryb studiów 

Stacjonarne / Niestacjonarne* 

Rok studiów Semestr Grupa 

Adres korespondencyjny studenta Telefon 

Adres e-mail  

*właściwe podkreślić 

 

PROSZĘ O PRZYZNANIE JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI 

Oświadczam, że znajduję się w przejściowej trudnej sytuacji materialnej spowodowanej:  

1. nieszczęśliwym wypadkiem, tj. 

……………………...........................................................…………………………………...…

…....……………………………………………………………..………………………………

……....…………………………………………………………………..………………………

……….....................................………………………………………………….........................,

co potwierdzam załączonym zaświadczeniem (podać rodzaj zaświadczenia);  

2. ciężką chorobą (własną lub najbliższego członka rodziny), co potwierdzam zaświadczeniem 

lekarskim …………………………..……………………………………………………...……;  

3. poniesionymi stratami wynikającymi z pożaru, kradzieży, klęski żywiołowe itp. …………… 

…............................................, co potwierdzam zaświadczeniem z policji lub straży pożarnej;  

4. innymi ważnymi przyczynami, tj. ………………………………………………………...……. 

…………………………………………………………………………………………………...

.……..……………………………………………………………………………………………

…………..……………………………………………………………………………………….

.………………..…………………………………………………………………………………

.……………………..…………………………………………………………………………..., 

co potwierdzam zaświadczeniem (oświadczeniem) o poniesionych dodatkowo kosztach; 

5. Data wystąpienia zdarzenia.......................................................................................................... 

 

……………………… 
                                                                                                                                                  (podpis studenta)     
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Do wniosku załączam:  

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

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

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

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

OŚWIADCZENIE 

 Oświadczam, że nie składałem/am wniosku, nie pobierałem/am i nie będę pobierać w tym roku 

akademickim zapomogi na innej uczelni lub/i innym kierunku studiów. 

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

(data, podpis studenta)                    

 

 Świadomy/a odpowiedzialności karnej za udzielenie nieprawdziwych informacji (art. 233 § 1 kk), 

odpowiedzialności na podstawie (art. 286 kk) oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że: 

- podane przeze mnie we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym, a przedłożone przeze mnie   

zaświadczenia (oświadczenia) i inne dokumenty są zgodne z prawdą, 

- zapoznałem/am się z zasadami przyznania pomocy materialnej określonym w Regulaminie przyznania 

pomocy materialnej dla studentów WSSP, w tym okolicznościami, które wykluczają uprawnienie do tej 

pomocy. 

………...………… 

                                                                                                                                           (podpis studenta) 

 

 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133, poz 883), 

wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów stypendialnych przez 

Wyższą Szkołę Społeczno-Przyrodniczą im. Wincentego Pola w Lublinie z siedzibą przy ul. Choiny 2 20-816 

Lublin. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji. 

 
..………………… 

                                                                                                                                                  (podpis studenta)     

 

Część B – wypełnia Uczelnia 

UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 183 w zw. z art. 184. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo                                    

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późń. zm.) oraz § 18 Regulaminu 

przyznawania pomocy materialnej dla studentów WSSP, Wydziałowa Komisja Stypendialna                            

w oparciu o dokumentację załączoną do wniosku: 

1. Przyznaje zapomogę w kwocie: 

Rodzaj świadczenia Kwota jednorazowa 

Zapomoga  

2. Nie przyznaje zapomogi z powodu............................................................................................... 

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

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

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

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

 

 

...…………………….……………………………..………..  
(data i podpis Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Stypendialnej) 
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OŚWIADCZENIE 
 

 

 

 Proszę o przekazanie mi jednorazowej zapomogi na podany niżej numer rachunku 

bankowego. Jednocześnie oświadczam, że po niższy numer jest aktualny i aktywny. 

 

 

…………………………………………. 
(podpis studenta) 

 

 

 

 

Dane osoby ubiegającej się o przyznanie zapomogi 

 

 
Imię i nazwisko 

Kierunek studiów Numer albumu Jednolite Studia 

Magisterskie 

Studia I stopnia Studia II stopnia 

Tryb studiów 

Stacjonarne / Niestacjonarne* 

Rok studiów Semestr Grupa 

Adres korespondencyjny studenta Telefon 

Adres e-mail  

*właściwe podkreślić 

 

 

 
Nazwa banku: 

 
Oddział: 

 
Numer 

konta:         
                                

 

 

 

 

…………………………………………. 
(podpis studenta) 

   


