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WNIOSEK DO UCZELNANEJ KOMISJI STYPEDNIALNEJ PWSW W PRZEMYŚLU 

 O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ  

NA SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 

 
W związku z trudną sytuacją materialną wnoszę o przyznanie (zaznaczyć właściwe): 

 Stypendium socjalnego 

 Stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zakwaterowania (dotyczy tylko 

studentów studiów stacjonarnych) w Domu Studenckim PWSW przy ul. …………………..... 

…………………………………………………. 

 Stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zakwaterowania (dotyczy tylko 

studentów studiów stacjonarnych) w obiekcie innym niż Dom Studencki 

 Stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym 

małżonkiem lub dzieckiem  (dotyczy tylko studentów studiów stacjonarnych) w domu 

studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki 

 
Świadoma/y odpowiedzialności karnej  i dyscyplinarnej za prawdziwość składanego oświadczenia, oświadczam, 

że zamieszkuję w roku akademickim 2018/2019 tj. od dnia …………….…….. do dnia …………………….  

o na stancji przy ul. _________________________________________nr __________________                   

w _________________________ 

Ponoszę związane z tym koszty wynajmu, a mój codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni 

utrudniałby studiowanie. 

 O zmianie powyższych danych zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Uczelnianą Komisję Stypendialną. 

 

Część A – wypełnia student 
I. Dane studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium 

 

Imię i nazwisko …………………………………………………………. 
 

Kierunek studiów: ………………………. 
 

Nr albumu:…………………….. 

Rok studiów: …………………………. 

 * semestr letni                  

System studiów: 

       stacjonarne               niestacjonarne* 

 

PESEL …………………………………… 

 

DATA URODZENIA …………………… 

Miejsce stałego zamieszkania: 

…………………………..…….  
kod pocztowy, miejscowość                                   

…………………………..…….  
ulica, numer domu       

…………………………..…….  
telefon kontaktowy 

Adres do korespondencji: 

…………………………..…….  
kod pocztowy, miejscowość                                   

…………………………..…….  
ulica, numer domu        
      

  
* właściwe zakreślić 

    OŚWIADCZENIA 

Uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie a art. 233 kk, który brzmi: „Kto 

składa zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 

wolności do lat 3” oświadczam, co następuje: 

 

Potwierdzam, że do wniosku o pomoc materialną na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 

dołączyłem/am kompletną dokumentację dotyczącą dochodów moich i mojej rodziny w roku 2017. 

Oświadczam, że dochody mojej rodziny od tego czasu nie uległy zmianie. 

 

Przemyśl, dnia ……………….         

            ………………………….………. 
          (podpis studenta) 
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Oświadczam, że w okresie poprzedzającym złożenie niniejszego wniosku w mojej rodzinie nastąpiła / 

nie nastąpiła** utrata bądź uzyskanie dochodu. 

UWAGA! W przypadku utraty bądź uzyskania dochodu wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia 

dokumentu (zaświadczenia) określającego datę utraty/uzyskania dochodu oraz miesięczną wysokość 

utraconego/uzyskanego dochodu (netto). 

 

Nastąpiła/Nie nastąpiła ** również inna zmiana mająca wpływ na prawo do stypendium oraz jego 

wysokość (tj. zmiana liczby członków rodziny, ukończenie przez dziecko lub rodzeństwo 25 roku życia, 

ukończenie szkoły przez pełnoletnie dziecko lub rodzeństwo, utrata statusu studenta przez dziecko lub 

rodzeństwo). 

 

** niepotrzebne skreślić 
 

 

Przemyśl, dnia ……………….         

             ………………………….………. 
          (podpis studenta) 

 
Informacja dotycząca  studiowania na innym kierunku studiów: 

Nazwa i siedziba Uczelni ……………………………………………………………….. 

Nazwę kierunku studiów …………………………………………………………. 

Oświadczam, że nie pobieram i nie ubiegam się o pomoc materialną na ww. kierunku. 

 

Przemyśl, dnia ……………….       

                                                                                                                            ……………………….………. 
          (podpis studenta) 

 

Oświadczam, że: 

 jestem absolwentem studiów wyższych, 

 nie jestem absolwentem studiów wyższych. 

 

Przemyśl, dnia ……………….       

                                                                                                                         ……………………….………. 
          (podpis studenta) 

 
Zgodnie ustawą o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych do 

celów stypendialnych. Zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich 

aktualizacji, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

 

Przemyśl, dnia ……………….       

                                                                                                                         ……………………….………. 
          (podpis studenta) 

 


