
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/529/2017 
Rady Miejskiej Leszna 

z dnia 26 października 2017r.  
 

WNIOSEK  
o przyznanie pomocy materialnej 
na rok akademicki ……../………. 

 
I.  Dane kandydata 

Imię i nazwisko studenta  

PESEL    

Adres zamieszkania 
na terenie miasta Leszna 

 
 

Nazwa uczelni   

Wydział, kierunek  

Rodzaj studiów (studia 

stacjonarne, niestacjonarne) 
 
rok studiów 

 

Dane do kontaktu  
(telefon, e-mail)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



II.  Potwierdzenia przebiegu studiów 
 
 
 
………………………………………………… 
(imię i nazwisko studenta) 
 

1. Jest studentem studiów I stopnia/ studentem II stopnia/ studentem jednolitych studiów 

magisterskich w systemie stacjonarnym/ systemie niestacjonarnym.*  

2. Nie przebywa na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów 

zagranicznych.  

3. Nie powtarza roku.  

4. W terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył, co najmniej pierwszy rok 

studiów I stopnia/jednolitych studiów magisterskich/jest studentem studiów II 

stopnia.* 

5. Średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów w roku akademickim, 

poprzedzającym rok akademicki, w którym stypendium ma być przyznane 

wynosi……………..…  

 

*niepotrzebne skreślić 

………………………………………. 

Podpis uprawnionego pracownika i pieczęć uczelni 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III.  Oświadczenia  

1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, Ŝe podane przeze mnie dane są 

zgodne ze stanem faktycznym.   

2. WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 

101, poz. 926 ze zm.), w celach związanych z rozpatrzeniem wniosku o stypendium 

w ramach pomocy materialnej studentom uczelni wyŜszych „Student Plus”, na 

zasadach określonych uchwałą Nr […] Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 

2017r. w sprawie programu udzielania pomocy materialnej studentom uczelni 

wyŜszych pn. „Student Plus”, 

 

 

 

 

…………………………………….. 

Data i podpis kandydata 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.  Prezentacja innych osiągnięć studenta  

1) Dyplomy wyróŜnienia w konkursach, olimpiadach i festiwalach 
(data otrzymania, nazwa, zajęte miejsce)  
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

2) Studia równoległe na innych kierunkach studiów 
(data rozpoczęcia kształcenia na innych kierunku, nazwa uczelni i kierunek studiów, zaliczony rok studiów) 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

3) Inne, wyŜej nieokreślone rodzaje aktywności (np. wolontariat) 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

 

…………………………………. 

Data, podpis 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. Inne oświadczenia 

 

1. Pobieram/nie pobieram* inne stypendia (wymienić jakie i w jakiej wysokości) 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

2. Jestem/nie jestem studentem* ostatniego roku studiów. Wnioskuję o przyznanie 

stypendium na okres ……………………………………….. .  

 

 

*niepotrzebne skreślić  

 

 

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy 

i zapoznany/a z treścią art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, który brzmi:--------------------------------  

„Kto, składając zeznanie mające słuŜyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” oświadczam, Ŝe wszystkie 

oświadczenie udzielone w pkt od I do V są zgodne ze stanem faktycznym.  

 

 

 

 

………………………………….. 

Data i czytelny podpis  


