
Dziekan/Wydziałowa Komisja Stypendialna Wydziału .…………… 

WSIiE TWP w Olsztynie 
Wniosek o przyznanie zapomogi 

 

Nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Imiona ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Nr albumu ……………………………………… PESEL…………………………………………………..……………………… 
 

Adres stałego zameldowania: ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Adres e-mail …………………………………………………………. Telefon …………………………………………………… 
 

Kierunek studiów ………………………………… Specjalność ………………………………………………………………….. 
 

Rok studiów/Symbol ……………………………………… Studia I stopnia/ II stopnia*,              stacjonarne/niestacjonarne* 
 

Proszę o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2017/2018 z powodu: 

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

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

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

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

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

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

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

Wykaz dokumentów: 
Do wniosku należy dołączyć oryginały lub uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających powód starania się o zapomogę. Kopia 

dokumentu może być uwierzytelniona przez pracownika Uczelni, notariusza lub instytucję, która dokument wydała. 

1. ………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………… 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że: 
- nie ukończyłem(am) dotychczas żadnego kierunku studiów ( oświadczenie to nie dotyczy studentów, którzy po ukończeniu studiów wyższych I stopnia 

kontynuują naukę w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra na studiach II stopnia). 
- zapoznałem(am) się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły 

Informatyki  i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie. 

- uprzedzony zostałem(ałam) o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286kk – „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 8 lat.” – oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z 

art. 211 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t.Dz.U z 2016 r. poz. 1842 ze zm.). 
- świadomy(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz.U z 1997  r. Nr 88, poz.553, z 

późn. zm.) oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej za podawanie nieprawdziwych danych. 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. z 2002r. 
Nr 101, poz. 926, późn. zm. ) oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w WSIiE TWP w Olsztynie, wyłącznie i w zakresie niezbędnym  

do rozpatrzenia i realizacji wniosku o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium, 

- wiem, że przysługuje mi prawo wglądu i poprawiania moich danych osobowych. 
 
**Proszę o dokonywanie przelewu kwoty przyznanych świadczeń na moje konto bankowe: 

Nazwa Banku ……………………………………………………………………………… 

       Numer konta  

                          

 

**Proszę o zarachowanie kwoty należnego stypendium na poczet zobowiązań z tytułu należnego czesnego. 

 

………………………., dnia ………………………     …………………………………………………………… 

              (własnoręczny podpis studenta) 
 

Wypełnia pracownik Uczelni: 
 

Wniosek wraz z załącznikami przyjęto 
 

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

  Data          pieczątka i podpis 
*   Niepotrzebne skreślić 

** Zaznaczyć właściwe 

 

 



 

STWIERDZAM: 

- kompletność złożonych dokumentów, 

- brak wymaganych dokumentów ……………………………………….………………………….. 

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

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

- wysłano informację o konieczności uzupełnienia wniosku ………………………………………... 

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

Olsztyn, dnia…………………………      ……………………………………………… 
                  podpis pracownika administracyjnego 

 

 

 

Wypełnia Dziekan/Wydziałowa Komisja Stypendialna Wydziału ………………………… 

 

Decyzja 
 

Dziekan/Wydziałowa Komisja Stypendialna Wydziału ………..............postanowiła przyznać zapomogę/nie przyznać* zapomogi 

w wysokości  ……………. zł  

 

Powód decyzji negatywnej ( szczegóły w decyzji administracyjnej): …………………………………………………………… 

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

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
         Data podjęcia decyzji 

 

   Podpisy członków WKS  
 

1) ……………………………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………………………………. 

3) ……………………………………………………………………………. 

4) ……………………………………………………………………………. 

5) ……………………………………………………………………………. 
 

 


