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Załącznik nr 11 
do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla  studentów  

 

Data wpływu............................................................                                   Ciechanów, dnia………………………  

Rok akademicki ….................................................... 

Podpis osoby przyjmującej …...................................                        KOMISJA STYPENDIALNA  

Adnotacje/uwagi …...................................................               Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

….............................................................................                                    w Ciechanowie  
 
 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów pierwszego roku studentów                           

w roku akademickim ………/………../olimpiady/ 

1. Imię i nazwisko studenta: …........................................................................................................... 

2. Nr albumu ……………., 

3.Wydział…………………………………………………:……………………………. … 

4. Kierunek  studiów: ……………........................................................................................ 

5. Forma studiów: |___| stacjonarne, |___| niestacjonarne 

6. Data rozpoczęcia studiów (miesiąc i rok): |___|___| - |___|___|___|___| 

7. Planowany termin ukończenia studiów (miesiąc i rok): |___|___| - |___|___|___|___| 

8. Rok zdania egzaminu maturalnego:………………………………… 

 

Jestem 1): Nazwa Olimpiady 

 Laureatem olimpiady międzynarodowej  

 Laureatem olimpiady przedmiotowej         

o zasięgu ogólnopolskim 

 

 Finalistą olimpiady przedmiotowej            

o zasięgu ogólnopolskim 

 

1) Wpisać w wybranym okienku 

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie tytułu laureata w olimpiadzie 

międzynarodowej albo laureata lub finalisty w olimpiadzie przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim oraz 

kopię świadectwa maturalnego ( dokumenty powinny być poświadczone przez uczelnię za zgodność z 

oryginałem) 

 
9. Oświadczenia studenta (właściwe zaznaczyć)*:  

1)     Nie pobieram świadczeń  na innym kierunku studiów lub w innej uczelni,   
2)     Nie ukończyłem/łam wcześniej żadnego kierunku studiów,   
3)    Ukończyłem/łam wcześniej (podać nazwę uczelni i kierunek) …………………………………………………………. 
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    Świadomy/a odpowiedzialności dyscyplinarnej i odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego  
(Dz. U. 2015 poz.396 t.j. z późn. zm.), przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań 
oświadczam,  że podane we wniosku i załącznikach dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz przepisami wewnętrznymi obowiązującymi 
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie, wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i 
realizacji wniosku o przyznanie pomocy materialnej. Wiem o przysługującym mi prawie wglądu i poprawiania moich danych 
osobowych.  
 
Potwierdzam wiarygodność złożonych informacji……………………………………………………. 

 data i podpis studenta 
 
Wniosek należy wypełnić starannie i czytelnie, najlepiej w formie wydruku a zawarte informacje 
dotyczące osiągnięć potwierdzić stosownymi dokumentami.  
 
5) Adres studenta do korespondencji i numer rachunku bankowego: 
 
…………………………………………………………………. tel…………………………….. 
imię i nazwisko 
 
ulica, nr domu ……………………………………………___|___| - |___|___|___| ……………………………… 
                                                                                          kod pocztowy   miejscowość 
 
Nr rachunku bankowego: __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __  
 
 
 
10. Opinia Prorektora  po uzgodnieniu kierownikiem zakładu w zakresie zgodności profilu 
olimpiady z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów  
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

                             ……………………….……………….………………………………………  
             data                         podpis Prorektora 
 
 
11. Decyzja  Odwoławczej Komisji Stypendialnej: 

1. Przyznano stypendium rektora dla najlepszych studentów pierwszego roku w kwocie 
…………... na okres od  1.10.2016r. do…………2017 r., tj. na … miesięcy w roku 
akademickiego 2016/2017. 

2. Nie przyznano stypendium rektora dla najlepszych studentów z powodu: 
1) niekompletności wniosku (braku udokumentowania), 
2) niezasadności wniosku. 

 
                                   ……………………….……………….………………………………………  
             data                        pieczęć i podpis przewodniczącego komisji stypendialnej 
 
15. Odwołanie - Decyzja Rektora: 
 

1. Przyznano stypendium rektora dla najlepszych studentów na okres od  1.10.2016 r. 
do…………2017 r., tj. na ………. miesięcy roku akademickiego 2016/2017. 
2.  Nie przyznano stypendium rektora dla najlepszych studentów z powodu: 
1) niekompletności wniosku (braku udokumentowania), 
2) niezasadności wniosku. 
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     …………………………………………………..   
                                                           pieczęć i podpis Rektora 
 
* Właściwe zakreślić 
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