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Nr albumu: ........................................                                  ……………., dnia ........................202…. r. 

 

.......................................................... 
                                (imię i nazwisko) 

.......................................................... 
                                      (adres)

 

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

.......................................................... 
                ( telefon i e-mail) 

.......................................................... 
                              (semestr studiów)  

.......................................................... 
                     (kierunek studiów)  

Typ studiów:   studia I stopnia1         studia II stopnia1 

                                  jednolite magisterskie1 

Tryb studiów: studia stacjonarne1     studia  niestacjonarne1  

 

WNIOSEK  
o przyznanie zapomogi 

 
Proszę o przyznanie zapomogi w roku akademickim …………/………. 

 

 

 

Upoważniam Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku do przekazania przyznanego stypendium na poniższy 

rachunek bankowy: 

 

 
 

Nazwa banku, imię i nazwisko posiadacza rachunku-stypendysty:  

 

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

 

................................................................. 
(własnoręczny podpis studenta) 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślić 

Wniosek należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami i dostarczyć w 

przezroczystej koszulce. 

Pola szare wypełnia Komisja. 

Wpłynęło ……………………….. 

Ilość zał.  ……………………….. 

 

………………………………….. 

Przyjął 

Komisja Stypendialna 

Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku 

Komisja Stypendialna postanawia 

        □ przyznać                   □ nie przyznać 

 

Decyzja Komisji Stypendialnej 

Wysokość: 
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1
 Niepotrzebne skreślić 

Oświadczam, że moja rodzina składa się  z niżej wymienionych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 

Stopień 

pokrewieństwa 
Imię i nazwisko Miejsce pracy lub nauki 

Rok 

urodzenia 

wnioskodawca    

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Uzasadnienie wniosku: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Oświadczam, że nie ukończyłem/am jeszcze studiów magisterskich i nie studiuję dłużej niż przez 

okres 6 lat. 

 

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

                                                                                                                                    (własnoręczny podpis studenta) 

 

Oświadczam, że nie pobieram świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów ani w innej 

uczelni. Zobowiązuję się informować na bieżąco o wszystkich okolicznościach, które będą miały 

wpływ na zmianę otrzymywanego stypendium. 

 

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

(własnoręczny podpis studenta) 

 

 

Zapoznałem/am się z informacją w Regulaminie pomocy materialnej dotyczącą możliwości zmiany 

miesięcznej wysokości stypendium w semestrze letnim w stosunku do zimowego pomimo tego, że 

stypendium przyznane jest na rok akademicki. 

 

 

      

.......................................................... 
(własnoręczny podpis studenta) 

 

 

Formą powiadomienia w przypadku braków we wniosku jest portal elektroniczny Extranet. 

 
POUCZENIE:  
Za podanie nieprawdziwych danych podlega się odpowiedzialności dyscyplinarnej wynikającej z ustawy prawo 

o szkolnictwie wyższym. 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam,   

że podane informacje dotyczące mojej rodziny, żyjącej we wspólnym gospodarstwie domowym oraz wykazane dochody i ich 

wysokość są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, co stwierdzam podpisem. Przyjmuję do wiadomości obowiązek 

zwrotu świadczeń nienależnych, tzn. otrzymanych na podstawie nieprawdziwych danych. Jednocześnie informuję, że 

zapoznałem/am się z Regulaminem pomocy materialnej i oświadczam, że mój wniosek i zawarte w nim informacje są zgodne 

z przepisami Regulaminu. 

 

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

(własnoręczny podpis studenta) 
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