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Załącznik nr 4   
do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla  Studentów 

 
                                                                                                                       Ciechanów, dnia ........................... 

Data wpływu..................... 

Rok akademicki ....................................................... 

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

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

................................................................................             w Ciechanowie  

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI  

Dane osoby ubiegającej się o przyznanie zapomogi 
Nazwisko i imiona:  

PESEL Obywatelstwo:  Numer albumu  

Wydział  Kierunek studiów  

Studia stacjonarne, niestacjonarne * 
 

Rok studiów  Semestr  

Miejsce stałego zamieszkania 
 
 

Telefon  

Adres korespondencyjny studenta  
 
 
Liczba osób w rodzinie  
 
 

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie  

W obecnym roku akademickim  złożyłem wniosek o 
stypendium socjalne               
                         TAK/NIE* 

W obecnym roku akademickim uzyskałem już zapomogę:                                    
 
TAK/NIE* 
 

Jeżeli wniosek został ponownie złożony to wskazać z jakiego tytułu: 
 
 
  
Nr rachunku bankowego: __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __ 

*właściwe podkreślić 
 
Decyzja Komisji Stypendialnej: 
Przyznano zapomogę w wysokości .............................. zł  
Nie przyznano zapomogi z 
powodu:........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 

 
....................................                                        …………................................................................. 
            data                    podpis przewodniczącego Komisji Stypendialnej   

 
Decyzja Odwoławczej Komisji Stypendialnej: 
           
Przyznano/nie przyznano ..................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

      ..........................                 …………….................................................................. 
       data                podpis przewodniczącego Odwoławczej Komisji Stypendialnej 
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Uzasadnić  wniosek o przyznanie zapomogi oraz wypisać załączniki: 
(Załączniki należy ponumerować, podać ich nazwę oraz krótki opis ich zawartości) 
....................................................................................................................................................... 
 

...................................................................................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................................................... 

 
...................................................................................................................................................................................... 

 

...................................................................................................................................................................................... 

 

 
OŚWIADCZENIE( WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ) 

 
1. Przejściowo znalazłem/am się w trudnej sytuacji materialnej.  
2. Nie pobieram świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów niż wskazany we wniosku. 
3. Nie ukończyłem/łam wcześniej żadnego kierunku studiów.  
4. Zapoznałem/am się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla 
studentów PWSZ w Ciechanowie. 
5. Świadomy/a odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej za podanie niezgodnych z prawdą oświadczeń stwierdzam, że 
podane we wniosku i załącznikach dane o stanie i dochodach mojej rodziny są zgodne ze stanem faktycznym. 
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 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.  
 
 
       
      ........................................................................... 
       data i podpis studenta 
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