
Strona 1 z 5 

 

                                                                                                                                                                                               Załącznik nr 4 
                                                                                                                                                         do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Poznaniu     

   
WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI 

na rok akademicki 2016/2017 
 

 

 I.  WYPEŁNIA STUDENT:                                                             

 

semestr studiów: …………………….   poziom studiów:  - I stopnia    - II stopnia     nr albumu: ……………..………….. 

                                                                                                                        

 

kierunek studiów:  administracja   zarządzanie         forma studiów:  niestacjonarna   niestacjonarna (na odległość)  

 
 

A. DANE OSOBOWE STUDENTA: 

 

Nazwisko: ................................................................................. Imię: ........................................................................................................... 

 

Adres stałego zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adres do korespondencji: .............................................................................................................................................................................. 

 

Nr PESEL: ..................................... Telefon: ....................................... adres e-mail: ................................................................................... 
 

Numer 

rachunku  

 

                          

Nazwa 

banku 

 

 w przypadku gdy posiadaczem podanego rachunku bankowego nie jest student, należy podać dane właściciela rachunku (imię, nazwisko, adres) 
 

 

B.  UZASADNIENIE: 

 

  Proszę o przyznanie mi zapomogi w kwocie ............................... zł, z powodu: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 nieszczęśliwego wypadku studenta, powodującego konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków, 

 ciężkiej i długotrwałej choroby studenta powodującej konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków – 

chorobę należy udokumentować zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalizującego się w danej jednostce chorobowej,  

  ciężkiej i długotrwałej choroby powodującej konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków lub śmierci 

członka rodziny (małżonka, dziecka, rodzica) zamieszkującego we wspólnym gospodarstwie domowym – chorobę należy 

udokumentować zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalizującego się w danej jednostce chorobowej,   

 klęski żywiołowej (powódź, pożar), 

 innych szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach 

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

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

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

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

Prośbę swoją motywuję:   
………………………………………………………………………………..…..……………………………..………………………………….……… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Załączniki dołączone do wniosku: załącznik nr 13 

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

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

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

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

C.   OŚWIADCZENIE  STUDENTA: 

Świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji - art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 

r. – Kodeks Karny (Dz.U. z 1997 r. nr  88, poz. 553, z późn. zm.) – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym 

lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat,  

odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 § 1 ustawy Kodeks Karny – 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 8 lat), oraz 

odpowiedzialności  dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych danych – aż do wydalenia mnie z Uczelni oraz obowiązku zwrotu  

pobranych środków pomocy materialnej włącznie (zgodnie z art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, 

Dz.U. z 2012 r.,  poz. 572, z późn. zm.) – za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz czyny uchybiające godności studenta student 

ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego. Za ten sam czyn 

student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję dyscyplinarną,  oświadczam, że: 

 

o wszystkie podane we wniosku i załącznikach dane są zgodne ze stanem faktycznym, 

o nie przyznano mi zapomogi w bieżącym roku akademickim. Jeśli TAK należy  podać kiedy i z jakiego tytułu. 

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

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

o zgodnie z  art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)  

wyrażam zgodę na przechowywanie  i  przetwarzanie  moich danych osobowych w bazie WSZiB w Poznaniu  wyłącznie w 

celu i w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji wniosku o przyznanie świadczeń  pomocy materialnej. Wiem  o 

przysługującym mi prawie wglądu do moich danych oraz ich aktualizacji, 

o zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Poznaniu, 

o wymieniony we wniosku kierunek studiów wskazuję jako ten, na którym staram się o świadczenia  pomocy 

materialnej, oraz zobowiązuję się do poinformowania Uczelni w terminie 7 dni w przypadku uzyskania prawa do 

pobierania świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku (dotyczy również innych uczelni) - wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Poznaniu 
o ukończyłem/ukończyłam  studia wyższe  I stopnia (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

  NIE            

 TAK   

………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                               (data egzaminu dyplomowego  oraz nazwa uczelni) 

 

o ukończyłem/ukończyłam  studia wyższe II stopnia / jednolite studia magisterskie 
*
 (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 NIE           

 TAK   

………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                        (data egzaminu dyplomowego oraz nazwa uczelni) 

 

o w związku z art. 194 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

               Oświadczam, że jestem: 

              kandydatem na żołnierza zawodowego/żołnierzem zawodowym
*
, który podjął studia na podstawie skierowania  

              przez właściwy organ wojskowy lub otrzymuję pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o  

              służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. 

  

                TAK                   NIE        

 

              Oświadczam, że jestem: 

              funkcjonariuszem służb państwowych w służbie kandydackiej albo funkcjonariuszem służb państwowych, który  

              podjął studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymuję pomoc w związku z  

              pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie. 

 

                TAK                   NIE                      

  
o wyrażam zgodę na zmianę/uchylenie decyzji  orzekającej w sprawie zapomogi  w trybie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) 

 
 

 

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

                     (miejscowość oraz data)                                                                                                              (czytelny podpis studenta) 
*  niepotrzebne skreślić 
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II.    POTWIERDZENIE STATUSU STUDENTA - WYPEŁNIA  DZIEKANAT WSZiB w Poznaniu      

     

 

Pan/Pani  …………………………………………………………………….……….……… jest studentem ……………………… semestru  
                                      (imię, nazwisko, numer albumu) 

 

 
na kierunku:   administracja   zarządzanie 

 

w trybie:    niestacjonarnym    niestacjonarnym (na odległość) 

 

na poziomie:    pierwszego stopnia    drugiego stopnia 

                                                                                                               

          

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

                                                                                                                                               (data i podpis Referenta Dziekanatu) 

  III.  DECYZJA DZIEKANA: 

 wniosek o przyznanie zapomogi jest niekompletny. 

 

Wzywa się studenta do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania o brakujące dokumenty, wymienione poniżej, pod 

rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Poznań, dnia ................................................                                          ................................................................................. 
                               (pieczątka oraz podpis Dziekana) 

 

Wezwanie do  uzupełnienia  dokumentacji wysłano w dniu  …………………..….… na adres korespondencji wskazany w niniejszym wniosku. 

  

 Data złożenia pełnej dokumentacji: …………………………………..  w wyznaczonym terminie;   po wyznaczonym terminie 

 

 

                                                                                                                                        .......................................................................................... 
                        (data i podpis pracownika sprawdzającego wniosek) 

 
 przyznaję zapomogę w wysokości  ....................................... zł,  z tytułu ……………………………………………………………………... 

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

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

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

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

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

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

 

 nie przyznaję zapomogi.  

                Uzasadnienie negatywnej decyzji: ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
              

Poznań, dnia ................................................                                          ................................................................................. 
             (pieczątka oraz podpis Dziekana) 
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IV. WYPEŁNIA PRACOWNIK DZIAŁU ROZLICZEŃ FINANSOWYCH: 

 

Dnia ……….…………… Pan/Pani …………………………………………..……………………..…………… złożył/złożyła odwołanie od decyzji Dziekana                          
                                                                                                     (imię i nazwisko, numer albumu) 

 
 z dnia ……………….……,  Nr …………….……………… 

 

Data otrzymania przez studenta decyzji, od której wnoszone jest odwołanie ………………………………. 
 

Odwołanie złożono: (właściwe zaznaczyć) 

o w  regulaminowym terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, 
o po regulaminowym  terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

 

Adnotacje Uczelni:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 

 

 

                                                                                                                                               ……………………..………………………………….. 
                                                                                                                                                                            (data i podpis pracownika  sprawdzającego wniosek)  

 

 

 

V. DECYZJA REKTORA W SPRAWIE ODWOŁANIA STUDENTA/STUDENTKI  OD DECYZJI DZIEKANA: 

 

 

Po rozpatrzeniu w dniu …………………… odwołania studenta/studentki od decyzji Dziekana Wydziału ……………….……………………..  

 

nr ……………………… z dnia …………………………………. postanawiam: (właściwe zaznaczyć) 

 

 

 zmienić /*uchylić/* zaskarżaną decyzję i przyznać zapomogę  w wysokości ………………..….. zł 

 

        z tytułu ………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..………. 

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

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

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

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

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

 

 

 utrzymać w mocy zaskarżaną decyzję. 

 

 Uzasadnienie: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                             ……………………………………………. 
                                                                                                                                                                                                                       (pieczątka oraz podpis Rektora) 
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 Załącznik nr 13   
                                                                            do Regulaminu przyznawania świadczeń  pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Poznaniu 

 
 
 

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

                 (imię i nazwisko studenta) 

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

                               (nr albumu) 
 

………………………………………………………………….. 

                             (kierunek studiów) 
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ  

NA WIĘCEJ NIŻ JEDNYM KIERUNKU 
 

 

 

 

Świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji, zgodnie z  art. 233 §1 ustawy z 

dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks Karny (Dz.U. z 1997 r.  nr 88, poz. 553, z późn. zm.), odpowiedzialności karnej za 

przestępstwo określone w art. 286 § 1 ustawy Kodeks Karny, oraz  odpowiedzialności  dyscyplinarnej za podawanie 

nieprawdziwych danych, zgodnie z art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 

2012 r. poz. 572, z późn. zm.) 

 

Stosownie do przepisu art. 184 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, 

 ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że: 

 

1. Nie pobieram świadczeń pomocy materialnej (tj. stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób 

niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogi, stypendium ministra za wybitne 

osiągnięcia) na więcej niż jednym kierunku studiów (w tym także na innej uczelni).  

2. Świadczenia pomocy materialnej będę pobierać tylko w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości  w Poznaniu 

na wskazanym wyżej kierunku studiów.   

3.    W przypadku otrzymania i pobierania świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku lub na innej uczelni,     

       zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie uczelnię tj. Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w 

Poznaniu. 

4.    Ponadto oświadczam, iż jest mi wiadome, że: 

 zgodnie z art. 184 ust. 4 - „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.” 

 zgodnie z art. 184 ust. 5 - „Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę 

na drugim kierunku studiów świadczenia, o których mowa  w pkt 1 nie przysługują, chyba że kontynuuje 

on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub 

równorzędnego, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat.” 

 zgodnie z art. 184 ust. 7 - „Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń 

pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.” 

 
 

 

 

  ………………………………………                                                                  ………….……………………………………….. 
                  (miejscowość, data)                                                                                                                              (czytelny podpis studenta)  
 


