
 

LUBELSKA SZKOŁA WYŻSZA W RYKACH 

 

Załącznik Nr 4 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI 

      w roku akademickim 2018/ 2019 

 

1. DANE WNIOSKODAWCY       
 

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

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

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

Adres zamieszkania: 

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

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

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

 

2. KONTO, NA KTÓRE BĘDZIE PRZELANA ZAPOMOGA 

Numer konta                           

 

3. PROSZĘ O PRZYZNANIE ZAPOMOGI Z TYTUŁU*: 

 nieszczęśliwego wypadku 

 choroby 

 śmierci najbliższych członków rodziny 

 kradzieży lub zniszczenia bez winy własnej przedmiotów pierwszej potrzeby 

 innej, nagłej okoliczności losowej, która ma znaczący wpływ na sytuację materialną 

Uzasadnienie: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

4. DODATKOWE INFORMACJE 

Otrzymałam/em zapomogę w bieżącym roku akademickim*:   TAK    NIE, w wysokości……………..zł 

 



 

LUBELSKA SZKOŁA WYŻSZA W RYKACH 

Załączniki: 

1. …………………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………………..…… 

3. ………………………………………………………………………………………….………… 

4. ………………………………………………………………………………………..…………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………….                             

  

OŚWIADCZENIE 

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

kk oraz odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, oświadczam, że wszystkie załączone dokumenty oraz dane 

w nich zawarte są zgodne ze stanem faktycznym.  

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. 

Ponadto oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości obowiązek zwrotu świadczeń nienależnych. tzn. otrzymywanych na 

podstawie nieprawdziwych danych.  

 

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

                                                    
Data i czytelny podpis studenta 

 

 

Potwierdzam kompletność dostarczonych dokumentów. 
 

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

                                                                                         Data i czytelny podpis upoważnionego pracownika LSW w Rykach 

 

Decyzja Komisji Stypendialnej 

 
Komisja Stypendialna przyznała / nie przyznała* zapomogę/i: 
 

Przyznano zapomogę w kwocie ………….……zł. 

(słownie……………………….…………………) 

 

 

Uzasadnienie:………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

 

 

………………………………………..…..                           ……………………………….. 
     (podpis Przewodniczącego Komisji Stypendialnej)                                    (podpis Dziekana) 

 

 

 

ODWOŁANIE – Decyzja Odwoławczej Komisji Stypendialnej 

 

Odwoławcza Komisja Stypendialna przyznała / nie przyznała* zapomogę/i: 

 

Przyznano zapomogę w kwocie ………..………zł. 

(słownie…………………..………………………) 
 
 

Uzasadnienie:………………………………………………………………………………………………….……………………... 

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

 

 

………………………………………..…..                          ……………………………….. 
(podpis Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Stypendialnej)                           (podpis Rektora) 

 

*niepotrzebne skreślić 


