
Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej  
Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 

______________________________________________________  

/Nazwisko i imię, PESEL/ 

______________________________________________________  

/Dokładny adres zamieszkania/ 

______________________________________________________  

/Adres do korespondencji, jeśli inny niż adres zamieszkania/ 

______________________________________________________  

/Numer telefonu, adres e-mail/ 

______________________________________________________  

/Instytut, kierunek studiów/ 

______________________________________________________  

/Nr albumu, rok studiów, forma studiów(stacjonarne/niestacjonarne), poziom studiów (I°/II°) 
 
 

Nr rachunku 

studenta 
                          

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI 

w roku akademickim 20__/20__ 

Proszę o przyznanie zapomogi z powodu: 

 śmierci członka rodziny      powodzi 

 nieszczęśliwy wypadek studenta lub członka rodziny   pożaru 

 choroby studenta lub członka rodziny     kradzieży  

 inne ________________________________________________________________________________________ 

 

Uzasadnienie 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Wniosek dokumentuję następującymi zaświadczeniami: 

1) ___________________________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________________________________ 

4) ___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ______________     ______________________                    
    Data wpływu                   Podpis osoby 
                przyjmującej wniosek 
 

Instytutowa Komisja Stypendialna Instytutu 
_______________________________ 

Państwowej Wyższej Szkoły 
Techniczno - Ekonomicznej 

im. ks. Bronisława Markiewicza 
w Jarosławiu 

 



Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej  
Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 

Uwaga! Student wraz z wnioskiem składa 
Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku  

                      - (zał. nr 5 do Regulaminu) - 
 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje: 

1) Ubiegałem/am się o zapomogę w bieżącym roku akademickim TAK/NIE* 

2) Otrzymałem/am zapomogę w bieżącym roku akademickim TAK/NIE*, jeśli TAK, to ile razy ____ 

3) Kwota otrzymanego świadczenia   _________ zł 

4) Pobieram/nie pobieram* stypendium socjalnego. Jeśli TAK, w jakiej wysokości  __________ zł 

5) Miesięczny dochód netto na 1 członka rodziny (na dzień składania wniosku)  _________ zł 

 
 

OŚWIADCZENIA STUDENTA 
 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji (art. 233 §1 k. k.) oraz za przestępstwo określone 
w art. 286 kk – oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. 
U. z 2016r. poz.1842 z późn. zm.) oświadczam, że: 

1) Przedłożone dokumenty oraz podane przeze mnie informacje dotyczące spełnienia warunków niezbędnych do przyznania zapomogi 
są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku otrzymania świadczeń pomocy materialnej niezgodnie  
z postanowieniami Regulaminu lub w oparciu o nieprawdziwe lub niepełne dane zobowiązuję się do zwrotu niesłusznie pobranych 
kwot świadczeń. Jednocześnie wyrażam zgodę na potrącenie świadczeń nienależnie pobranych z otrzymywanych stypendiów. 

2) Zapoznałem/am się z „Regulaminem przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły 
Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu”  

3) Zapoznałem/am się z treścią art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r. poz. 1842 
z późn. zm.)1 i oświadczam, że nie ubiegam się/ubiegam się* o przyznanie zapomogi na innym kierunku studiów (dotyczy również 
innych uczelni) oraz zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania uczelni w przypadku uzyskania prawa do pobierania 
zapomogi na innym kierunku. 

4) Zapoznałem/am się z treścią art. 184 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r.  poz. 1842 
z późn. zm. )2 i oświadczam, że ukończyłem(am)/nie ukończyłem(am)* dotychczas żadnego kierunku studiów. Jeśli TAK, 
podać nazwę uczelni, poziom studiów, kierunek, rok ukończenia 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

5) Stosownie do art. 23 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016,  poz. 922 z późn. zm.) wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława 
Markiewicza w Jarosławiu dla celów stypendialnych. 

6) Jestem/nie jestem* kandydatem na żołnierza zawodowego/żołnierzem zawodowym podejmującym studia na podstawie skierowania 
przez właściwy organ wojskowy* . Otrzymuj ę/nie otrzymuję* pomocy  w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o 
służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Jestem/nie jestem* funkcjonariuszem służb państwowych w służbie 
kandydackiej/funkcjonariuszem służb państwowych podejmującym studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego 
przełożonego i otrzymuję pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie*. 

 

 

 
Jarosław, dnia ________________               ____________________________ 

                                                                                                          (czytelny podpis studenta)       

 
 

                                                 
* właściwe podkreślić 
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 Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa  
w art. 173, chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, 
jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. 


