
 

LUBELSKA SZKOŁA WYŻSZA W RYKACH 

                           Załącznik Nr 2 

 WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO  

                  w roku akademickim 2018/2019                                

□ stypendium socjalne* 

 □ stypendium socjalne w zwiększonej wysokości* 

    

Data ostatniego wpisu w semestrze letnim/zimowym* ………………..         Data przyjęcia wniosku…………………………….. 

                                   (wypełnia pracownik Dziekanatu) 

1. DANE WNIOSKODAWCY       
 

Imię …………………………………….…….. Nazwisko…………………..…………………..……………... 

Kierunek studiów ……….…….............specjalność……………………….………………………...…………. 

Semestr studiów ……….…….. Typ studiów*:    Dzienne       Zaoczne     Nr indeksu …………………… 

Adres zameldowania: 

Miejscowość …………………………………..……………..      Kod pocztowy …….…..-………..………… 

Ulica …………………………………… Nr …….………….. Województwo …………………………...…… 

Adres zamieszkania w czasie studiów: 

Miejscowość ……………………………………….………..       Kod pocztowy …….…..-…………..……… 

Ulica …………………………………… Nr ………………….. Województwo ……………………………… 

PESEL ………………………….     …………………………. E-mail …………………………………….. 
 

2. KONTO, NA KTÓRE BĘDZIE PRZELEWANE STYPENDIUM 

 

Numer konta                           

 

3. OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINNEJ WNIOSKODAWCY  
 

Skład rodziny studenta 

Lp.  Nazwisko i Imię Data urodzenia Pokrewieństwo 

1   
wnioskodawca 

2    

3    

4    

5    

6    

7    
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4. OŚWIADCZENIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ 
 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 233 § 1 Kodeksu karnego1 

i art. 286 Kodeksu karnego2 oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej z art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 

lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym3oświadczam, że: 

- podane przeze mnie we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym, 

- przedłożone przeze mnie zaświadczenia (oświadczenia) dokumentują wszystkie dochody członków mojej 

rodziny, których zobowiązany/a byłem wykazać we wniosku i są zgodne ze stanem faktycznym, 

- zapoznałem/am się z treścią art. 184 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym4 

i oświadczam, że do dnia złożenia wniosku o pomoc materialną, nie ukończyłem/am innego kierunku 

studiów, a w przypadku ukończenia w trakcie roku innego kierunku studiów zobowiązuję się niezwłocznie 

powiadomić o tym na piśmie Lubelską Szkołę Wyższą w Rykach  ukończyłem/am już inny kierunek 

studiów. 

- dodatkowo studiuję (podać nazwę uczelni oraz rok, poziom i kierunek studiów): ………………………… 

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

- odbywałem/am już studia (podać nazwę uczelni oraz lata, poziom i kierunek studiów)……………………... 

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

STUDIA ZOSTAŁY UKOŃCZONE ? TAK (w roku:       )   NIE(Poziom:  Iº  IIº  JM) 

- posiadam już tytuł zawodowy magistra lub równorzędny TAK  NIE; odbywałem/am już studia II 

stopnia lub jednolite magisterskie po ukończeniu studiów I stopnia  TAK  NIE – przez ile lat?………..  

- nie składałem/am wniosku, nie pobieram i nie będę w tym roku akademickim pobierać stypendium 

socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości na innej uczelni lub/i innym kierunku 

studiów, 

a w przypadku pobierania wymienionych świadczeń w innej uczelni zobowiązuję się niezwłocznie 

powiadomić o tym na piśmie Lubelską Szkołę Wyższą w Rykach, 

- jestem kandydatem na żołnierza zawodowego/ żołnierzem zawodowym/ funkcjonariuszem służb 

państwowych TAK  NIE 

- zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 

Lubelską Szkołę Wyższą w Rykach danych osobowych zawartych we wniosku, 

- zapoznałem/am się z zasadami przyznawania pomocy materialnej określonymi w Regulaminie pomocy 

materialnej dla studentów Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach, w tym okolicznościami, które wykluczają 

uprawnienia do tej pomocy, 

- zobowiązuję się do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i wyrażam zgodę na potrącenie świadczeń 

nienależnie pobranych z otrzymywanych stypendiów, 

- w przypadku zmiany liczby członków rodziny lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń 

pomocy materialnej, zwłaszcza uzyskania dochodu, ukończenia przez członka rodziny 18 roku życia lub 26 

roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej, ukończeniu nauki zobowiązuję się niezwłocznie 

                                                           
1Art. 233 § 1 kk:, „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 lat 3”. 
2Art. 286 kk:, „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”. 
3Art. 211 ust. 1 ustawy: "Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność 

dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego." 
4 Art. 184 ust. 4 i 5 ustawy: "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. 5. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, 

nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173, chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu 

zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat." 
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powiadomić o tych zmianach Lubelską Szkołę Wyższą w Rykach, w celu ewentualnej zmiany decyzji - na co 

wyrażam zgodę 
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5. DODATKOWE INFORMACJE: 

Do wniosku dołączam niżej wymienione dokumenty  

Załączniki: 

1. ...............................................................  4. ...................................................................... 

 

2. ...............................................................  5. ...................................................................... 

 

3. ...............................................................  6. ...................................................................... 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów zgodnie z art. 270 kk, 

cywilnej i dyscyplinarnej (aż do wydalenia z uczelni włącznie) za podanie nieprawdziwych danych, oświadczam, że 

wszystkie załączone dokumenty oraz dane w nich zawarte są zgodne ze stanem faktycznym i obejmują wszystkie źródła 

dochodów mojej rodziny.  

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych Lubelskiej Szkoły Wyższej 

w Rykach dla celów pomocy materialnej, zgodnie z Ustawą o Ochronie danych osobowych. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem pomocy materialnej dla studentów LSW w Rykach. Jednocześnie 

zobowiązuję się – bez wezwania - do niezwłocznego powiadomienia LSW w Rykach, o każdej zmianie sytuacji materialnej 

rodziny, mającej wpływ na wysokość świadczeń. 

              

    

.............................................................. 
*) właściwe zaznaczyć znakiem X

                                        
Data i czytelny podpis studenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potwierdzam kompletność dostarczonych zaświadczeń o dochodach i sprawdzenie średniego dochodu 

netto w rodzinie wnioskodawcy wyliczonego zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych  

z dn. 28.11.2003r. (Dz.U. z 2006 Nr 139, poz. 992 z późn.zm.), który wynosi ………………………….. zł 

(wg wyliczenia dołączonego do wniosku). 
 

 

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

                                                                                     Data i czytelny podpis upoważnionego pracownika LSW w Rykach 

 

 

 


