
Wniosek o przyznanie zapomogi w roku akademickim …………

Imię i nazwisko.........................................................................…....................................................................................
Rok i kierunek studiów.............................................................…...................................................................................
Nr albumu .................................................................................
Adres do korespondencji....................................................................................................................................................
Telefon/e-mail ..........................................................................….....................................................................................
Nr konta do przekazania zapomogi:    ____|________|________|________|________|________|________|

……………… ………………….............................................
Ilość osób w rodzinie orientacyjny dochód  na osobę w  rodzinie

Proszę o przyznanie zapomogi z tytułu znalezienia się przejściowo w trudnej sytuacji  życiowej powstałej z powodu:
 …………………………………………………………………………………………………………………………………
UZASADNIENIE*: ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…................................................................................................................................................................................................. 
….................

(ewentualne załączniki potwierdzające uzasadnienie)

1..…………………………………………………………………………………

2..…………………………………………………………………………………

*1..Zapomoga jest formą bezzwrotnej pomocy pieniężnej udzielonej studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji 

życiowej. 2. Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim. 3. Zapomogę przyznaje Rektor, na 

wniosek studenta zaopiniowany przez  komisje stypendialną 4. Do zdarzeń, które mogą uzasadniać przyznanie zapomogi zalicza się w 

szczególności: ciężką chorobę studenta, ciężką chorobę lub śmierć najbliższej osoby, utratę pracy, urodzenie dziecka, kradzież, pożar.  

5. Wniosek o zapomogę powinien być udokumentowany. 

Oświadczam że:

zostałem/am uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu Karnego – „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 o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem 
faktycznym.                           

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

                                                                                                                                                                  data i  podpis studenta



Świadom odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że:

1. Zapoznałem/łam się z obowiązującym Regulaminem Pomocy Materialnej dla studentów WSKS 
2. Nie studiuję  i nie pobieram   pomocy materialnej w innej uczelni
3. Nie ukończyłem(am) do tej pory innych studiów
4 Nie jestem kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym, który podjął studia na podstawie skierowania przez właściwy
 organ wojskowy lub otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, 
ani studentem będącym funkcjonariuszem służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszem służb państwowych, 
który podjął studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na
podstawie przepisów o służbie.

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

                                                                                                                                                                                                                                                    data i podpis studenta

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/, 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych...- RODO /Dz. Urz. 

UE L 119,s.1/ wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę /art. 7 ust. 2/ na przetwarzanie przez uczelnię danych osobowych, zawartych w 

niniejszym wniosku. Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora Danych – WSKS w Gdyni 

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

                                                                                                                                                                                                      data i podpis studenta

Uczelniana Komisja Stypendialna proponuje przyznać zapomogę w wysokości..................

Zatwierdzam kwotę.................................................................................................................

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

                                                                                                                                                                 data i podpis Przewodniczącego Komisji

Uwaga: kwestionariusz drukować dwustronnie


