
Załącznik nr 4  

 
do Regulaminu świadczeń dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia  

 

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora 

na rok akademicki 2022/2023 

 
…………………………………….. 
(Imię i nazwisko studenta) 

…………………………………….. 
(Adres stałego zamieszkania) 

…………….… /………….....…….. 
(kierunek studiów / forma studiów 

……………… /……………..…….. 
(rok studiów / nr albumu) 

                                

 (numer konta studenta wnioskującego) 

 

Komisja Stypendialna 

Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia 

 
Uprzejmie proszę o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2022/2023, na podstawie 

następujących osiągnięć: 

         wysokiej średniej ocen uzyskanej w poprzednim roku akademickim 

         posiadanych osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych 

Oświadczam, że: 
 moja średnia ocen uzyskana w roku akademickim 2021/2022 obliczona samodzielnie zgodnie 

z Regulaminem studiów KWSPZ wynosi………………………….. (dot. studentów st. 

I stopnia, jednolitych magisterskich oraz  studentów drugiego roku st. II stopnia), 

 moja średnia ocen uzyskana w roku akademickim 2021/2022 obliczona samodzielnie zgodnie 

z Regulaminem studiów KWSPZ wynosi………………………….. (dot. studentów 

pierwszego roku st. II stopnia – absolwentów KWSPZ), 

 moja średnia arytmetyczna ocen uzyskana w roku akademickim 2021/2022 obliczona zgodnie 

z Regulaminem studiów ukończonej uczelni wynosi……………………………...……..(dot. 

Studentów st. II stopnia - absolwentów innych uczelni ), 

 posiadam następujące osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe z poprzedniego roku 

akademickiego:  
 

Lp. Osiągnięcia naukowe Punkty Dokument potwierdzający 

    

    

    

Lp. Osiągnięcia artystyczne Punkty Dokument potwierdzający 

    

Lp. Wysokie wyniki sportowe Punkty Dokument potwierdzający 

    

    

Lp. Finalista/laureat olimpiad przedmiotowych Punkty Dokument potwierdzający 

    
 

 

Kraków, dnia………………………..     …………………………… 
          (podpis studenta) 

 

  



OŚWIADCZENIE 
 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 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” – oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art.  

307 ust. 1  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 

z późn.zm.)
1
, oświadczam, że: 

 

 podane powyżej informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, 

 zapoznałem/łam się z Regulaminem świadczeń dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KWSPZ, 

 ubiegam się / nie ubiegam się o  przyznanie  i pobieram  /  nie  pobieram stypendium*  rektora  na  innym  kierunku  

studiów, w  tym  na  innej  uczelni ……………………………………………..(podaj nazwę  kierunku  /uczelni); 

jednocześnie zobowiązuję  się  do  niezwłocznego  poinformowania KWSPZ  w  przypadku otrzymania świadczeń pomocy 

materialnej na innym kierunku, w  tym  na  innej  uczelni (art.  93  ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zmianami.)
2
 

 zapoznałem/łam się z treścią art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym t. j. Dz.U. z 2022 r., 

poz.574 z późn.zm.)  i oświadczam
3
     

   1. studiuję na innej Uczelni: 
 

 

lite magisterskie  

 

  2. ukończyłem/łam studia: 

 

lite magisterskie 

 

  3.studiowałem  na studiach: (obowiązkowo wskazać nawet jeżeli studia nie zostały ukończone) 

 

pnia  

 

W przypadku zaznaczenia w punkcie 1,2 lub 3 odpowiedzi TAK należy uzupełnić także załącznik nr 18. 

 

 na potwierdzenie każdego wpisanego osiągnięcia załączam odpowiednie dokumenty. 
 

 

Kraków, dnia………………………..                           …………………………… 
                            (podpis studenta) 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dla studenta informująca o przetwarzaniu moich danych 

osobowych w związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach 

określonych w tej klauzuli.  

 

Kraków, dnia………………………..                           ………….………………… 
                          (podpis studenta) 

Wypełnia pracownik wyznaczony do prowadzenia spraw związanych  z przyznawaniem pomocy materialnej 
 

Student w roku akademickim 2021/2021 uzyskał łączną liczbę punktów …….. w tym: 

 za średnią ocen ………. 

 za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe…………. i dołączył do wniosku komplet wymaganych dokumentów. 

 

Kraków, dnia ………………………………………………………...…………………………………….                                                                                                                                        

(Podpis) 
 
*niepotrzebne skreślić       

                                                 
11 Art. 307. 1. Student podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyn 

uchybiający godności studenta. 
2
  Art. 93. ust.2 Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium  dla 

osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora i stypendium ministra tylko na jednym,  wskazanym przez studenta kierunku. 
3
 Art.93 ust. 1. Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, Art.93 ust. 

3 Świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, licencjata, 
inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Art.93 ust. 4 Łączny okres, przez który przysługują 

świadczenia wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie (…), na studiach pierwszego stopnia-nie dłużej niż 9 semestrów, drugiego 

stopnia- nie dłużej niż 7 semestrów Art.93 ust.8  Przepisy stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły 
zawodowe za granicą. 


