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Załącznik nr 7 do Regulaminu świadczeń dla studentów PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu 

Wniosek o przyznanie zapomogi 
w roku akademickim 20….../20…… 

I. Dane studenta: 
Imiona i nazwisko: 
 

Adres do 
korespondencji: 

 

Kierunek studiów: 
 Adres e-mail: 

 

Studia**:  □ STACJONARNE           □ I-go STOPNIA  
              □ NIESTACJONARNE      □ II-go STOPNIA 
                                                         □ jednolite studia 
                                                             magisterskie  

Tel: 

Nr albumu:  
 
…………… 

Rok studiów:  
 
……………… 

Rok akademicki:  
 
20……/20…… 

PESEL 

           
 

Prosz ę o przyznanie mi zapomogi pieni ężnej.  

Moja rodzina składa się z ………….osób. Dochód miesięczny netto na członka rodziny zamieszkującego we wspólnym 

gospodarstwie domowym (liczony jako średnia za trzy miesiące poprzedzające złożenie wniosku o zapomogę) wynosi…………. 
 

U Z A S A D N I E N I E 
 

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

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

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

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

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

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

Wniosek dokumentuję następującymi załącznikami:  

1. ................................................................................................... 
2. ................................................................................................... 
3. ................................................................................................... 
4. ................................................................................................... 
 
Dodatkowe informacje: 

1. Ubiegałam/em się o zapomogę w bieżącym roku akademickim   TAK/NIE∗ 
2. Otrzymałam/em zapomogę w bieżącym roku akademickim         TAK/NIE∗ 
3. Jeśli tak, to ile razy ………… Kwota otrzymanego świadczenia w zł  ………………….. 

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

    Podpis pracownika Działu Kształcenia                         podpis studenta 
    potwierdzający  otrzymane świadczenie      
  

Proszę o przekazanie kwoty przyznanej w PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu zapomogi na konto bankowe 
 
Nazwa Banku ........................................................................................................................................................ 
Nr konta 
bankowego 

                          

Obowi ązkowo nale ży poda ć numer konta bankowego w systemie NRB z 26 znakami cyfrowymi.  
………………………………………… 

                    podpis studenta 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

OŚWIADCZENIE  
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem świadczeń dla studentów PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Ponadto oświadczam, że 
podane wyżej informacje dotyczące spełnienia warunków niezbędnych do przyznania zapomogi są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.  
 
Oświadczam, że posiadałem/ nie posiadałem status studenta w lata ch akademickich …………………………………………………………………………. 

Posiadam / nie posiadam tytuł zawodowy ……………………………… ……………………….  

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

podpis studenta   
 

                                              
*  niepotrzebne skreślić 
** właściwe zaznaczyć 
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II. Wypełnia Komisja Stypendialna: 
 

Decyzja Komisji Stypendialnej 

z dnia ...........................  

roku akademickiego  20.….../20........  

 
Komisja Stypendialna po zapoznaniu się z dokumentacją postanowiła: 

1. Przyznać zapomogę w wysokości ………………… zł 

2. Nie przyznać zapomogi. 

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

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

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

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

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

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

 
Podpis Przewodniczącego Komisji Stypendialnej……………………………………………………………………………. 

Podpisy członków Komisji Stypendialnej: …………………………………………………………………………………….. 

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

 

 
III. Wypełnia Odwoławcza Komisja Stypendialna: 
 

Decyzja Odwoławczej Komisji Stypendialnej 

z dnia ........................... 

 roku akademickiego  20......../20........  

 

Odwoławcza Komisja Stypendialna po rozpatrzeniu odwołania postanowiła: 

1. Utrzymać decyzję Komisji Stypendialnej. 

2. Uchylić decyzję Komisji Stypendialnej i przyznać zapomogę w wysokości: ………………….. zł. 

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

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

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

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

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

 

Podpis Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Stypendialnej………………………………………………………….… 

Podpisy członków Odwoławczej Komisji Stypendialnej: ………………………………………………………………….….. 

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

 

 

 
 
 


