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WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
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ROK STUDIÓW

J.M. Rektor
PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile
Uprzejmie proszę o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów za rok akademicki
20…/20…, na podstawie:
□ wysokiej średniej ocen
Moja średnia ważona ocen uzyskana w roku akademickim 20…/20… obliczona zgodnie z
Regulaminem przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile wynosi ....................
□ posiadanych osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych
Posiadam następujące osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe z roku akademickiego 20…/20…
Lp.
Osiągnięcia
Punkty

Na potwierdzenie osiągnięć dołączam do wniosku następujące załączniki:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIA
1. W sprawie studiowania na innym kierunku studiów lub uczelni
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią art. 184 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) potwierdzam, że□ nie studiuję na innym kierunku / □ studiuję (podać jakim)
…………………….. w uczelni (podać jakiej) ………………………………………. oraz, że wniosek o stypendium rektora
dla najlepszych studentów na rok akademicki ………………. złożyłam/em tylko na kierunku (podać jakim)
……………………………… w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.
2. W sprawie ukończonych studiów wyższych

□ DOTYCZY

□ NIE DOTYCZY

Oświadczam, że w roku ……….......... ukończyłam/ukończyłem studia wyższe I stopnia/II stopnia/ jednolite
magisterskie w (podać nazwę uczelni) ………………………………………. kierunek:
3. W związku z art. 194 Prawo o szkolnictwie wyższym

□ DOTYCZY

□ NIE DOTYCZY

□

Oświadczam, że jestem kandydatem na żołnierza zawodowego lub żołnierzem zawodowym, który podjął studia na
podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy lub otrzymuję pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie
przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (art. 194 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym)

□ Oświadczam, że jestem funkcjonariuszem służb państwowych w służbie kandydackiej albo funkcjonariuszem służb
państwowych, który podjął studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymuje pomoc w

związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie (art. 194 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym)

4. W sprawie pobierania stypendium na innym kierunku studiów
Zgodnie z art. 184 ust. 4,5 i 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 ., poz. 1842 z
późn. zm.):
1.Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium
specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium Rektora dla najlepszych studentów i stypendium
ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.
2.Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym
kierunku.
Oświadczam, że nie pobieram stypendium rektora dla najlepszych studentów na żadnym innym kierunku studiów.
POUCZENIE
Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 kk - „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” – oraz
odpowiedzialności dyscyplinarnej z art.
211 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), oświadczam, że:
a) zapoznałam/em się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla
studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im Stanisława Staszica w Pile;
b) podane powyżej informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
c) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile danych osobowych zawartych we wniosku w celu
i zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji niniejszego wniosku. (zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2016 o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.922 z późn. zm.)
Osoba, która pobrała nienależne świadczenia pomocy materialnej, jest obowiązana do ich zwrotu. Za nienależnie pobrane świadczenia uważa się:
a) świadczenia pomocy materialnej wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub wstrzymanie prawa do
świadczeń pomocy materialnej,
b) świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach
świadomego wprowadzenia w błąd przez studenta,
c) świadczenia pomocy materialnej przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono
nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenia przyznane na
podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i studentowi odmówiono prawa do
świadczenia pomocy materialnej.
Data …………………..

………………………………….
(podpis studenta)

Proszę o przekazanie przyznanego stypendium na rachunek:
Nr konta studenta:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Nazwa banku
Oświadczam, że podany przeze mnie numer rachunku bankowego jest zgodny ze stanem faktycznym i jednocześnie
przyjmuję do wiadomości, że w przypadku podania niewłaściwego numeru należności przelane na powyższy numer nie
będą podlegały zwrotowi. Jednocześnie zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania Uczelni o wszelkich
zmianach numeru, zamknięciu, zablokowaniu konta lub o innych zmianach mających wpływ na przekazywanie świadczeń.
Data …………………..

………………………………….
(podpis studenta)

Dyrektor Instytutu potwierdza, że student: spełnia/ nie spełnia* warunki określone właściwymi przepisami do
uzyskania stypendium dla najlepszych studentów.
Uzyskana średnia ocen studenta…………….

punkty …………………

………………………………………………….
podpis i pieczęć pracownika Instytutu

Student w roku akademickim ……./…….. uzyskał łączną liczbę punktów …….. w tym:


za średnią ocen……



za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe………



zajął……. miejsce w rankingu i dołączył do wniosku komplet dokumentów

*) niepotrzebne skreślić

………………………………………
podpis i pieczęć Dyrektora Instytutu

