
Załącznik nr 2  (2019/2020)  do Regulamin świadczeń dla studentów KPSW 

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego  

w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 

 
Numer albumu Imię studenta Nazwisko studenta 

Kierunek Pesel: Telefon kontaktowy 

 

1. Moja sytuacja rodzinna i materialna nie uległa zmianie w stosunku do określonej  

w złożonym wniosku na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019. 

2. Zgodnie z regulaminem studiów: 

a) uzyskałem/łam wymagane w programie studiów zaliczenia za semestr zimowy roku 

akademickiego 2018/2019, 

b) nie korzystam z urlopu, 

c) nie została wobec mnie wszczęta procedura skreślenia z listy studentów 

 

Przyznano stypendium socjalne: ......................zł 

Przyznano stypendium w zwiększonej wysokości: 
.....................zł 

 

Razem .......................zł 

...................................................... 
data, pieczęć i podpis  

dziekana wydziału 

 

3. Oświadczenie studenta: 
a) Oświadczam, że nie otrzymuję stypendium specjalnego w innej uczelni oraz informuję, że o przyznanie 

stypendium specjalnego:  

     - Nie ubiegam się na innym kierunku studiów; 

     - Nie ubiegam się na innej uczelni. 

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania KPSW w przypadku uzyskania prawa do świadczeń 

pomocy materialnej w innej uczelni. 

 

b) Oświadczam, że studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, inżyniera, magistra lub 

magistra inżyniera do dnia złożenia wniosku o pomoc materialną: 

- Nie ukończyłam/łem 

- Ukończyłam/łem, w roku ………… na kierunku …………………………………. 

 

c)  Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach 

magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Art.93  ust.2 PSWN. 

W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia , liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, 

a nie rozpoczyna się od nowa. 

 

W związku z powyższym oświadczam, że na dzień składania wniosku okres moich studiów wynosi………….lat. 

      

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej 

Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Lwówecka 18, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, 

zwanego dalej „RODO” w związku z ubieganiem się o przyznanie stypendium socjalnego.  

 
 

 
 

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

 Data i podpis studenta 


