
Załącznik nr 3  
do Regulaminu świadczeń dla studentów Uczelni  Korczaka-Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W FORMIE ZAPOMOGI 

A. Dane studenta  

1.Imię i nazwisko  

2.Rok urodzenia  

3.Wydział   

4.Kierunek   

5.Forma studiów [stacjonarne, 
niestacjonarne] 

 

6.Poziom studiów [studia I stopnia, 
studia II stopnia] 

 

7.Rok i semestr studiów  

8.Adres stałego zamieszkania studenta 

8.1 Kod 

pocztowy 

 

8.2 Poczta 8.3 Ulica 8.4 Nr ulicy 8.5 Nr mieszkania 

8.6 Miejscowość 

 

8.7 Gmina 

 

8.8 Województwo 

B. Uzasadnienie  
 

Proszę o przyznanie pomocy materialnej w formie zapomogi losowej na pokrycie kosztów związanych z:  

 

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

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

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

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

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

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

1. Wysokość dochodu netto miesięcznie [z ostatnich trzech miesięcy]  

2.Liczba osób w rodzinie  

3. Informacja o pobieranych stypendiach [podać wysokość stypendium] 

3.1 Stypendium socjalne  

3.2 Stypendium specjalne dla niepełnosprawnych  

3.3 Stypendium Rektora dla najlepszych studentów  

4.Data otrzymania ostatniej zapomogi  

5.Załączniki do wniosku [niepotrzebne skreślić]: 
 

1. Zaświadczenie z zakładu pracy o dochodzie netto z ostatnich trzech miesięcy bieżącego roku kalendarzowego dla 
każdego pracującego członka rodziny 

2. Kserokopia aktu urodzenia w przypadku niepełnoletnich członków rodziny 
3. Zaświadczenie z PUP o rejestracji w przypadku osób bezrobotnych 
4. Dokumenty Urzędu Stanu Cywilnego 
5. Zaświadczenie lekarskie 
6. Zaświadczenia policji, straży pożarnej 
7. Inne zaświadczenia właściwych instytucji i urzędów potwierdzając okoliczności opisane we wniosku 

  
 
 

 

 

 

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

miejscowość i data       podpis studenta 



 

OŚWIADCZENIE STUDENTA 

Uprzedzony(a)  o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr  88, poz. 553, 

ze zmianami)- „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inna 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 odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.z 

2018 roku, poz. 1668, z późń.  zmianami),  

 

• oświadczam, że przedstawione we Wniosku informacje i dołączona do wniosku dokumentacja są kompletne 

i zgodne ze stanem faktycznym; 

 

• zapoznała(em) się z treścią Regulaminu świadczeń dla studentów Uczelni Korczaka-Akademii Nauk 

Stosowanych w Warszawie; 

 

• zapoznałam(em) się z treścią art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U.z 2018, poz. 1668, z późń. zmianami) zgodnie z którym:   

1.  Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1, przysługują na studiach pierwszego 

stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.  

2.  Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, o których 

mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1, tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.  

3.  Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1, nie przysługują studentowi 

posiadającemu tytuł zawodowy: 

1) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny; 

2) licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. 

4.  Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1, 

wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu 

świadczenia przysługują na studiach: 

1) pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów; 

2) drugiego stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów. 

5.  Łączny okres, o którym mowa w ust. 4, jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite 

studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów. 

6.  Do okresu, o którym mowa w ust. 4 i 5, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, o 

których mowa w ust. 1, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 

pkt 3, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu 

pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku 

kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr. 

7.  W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, 

świadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2, przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów. Przepisy ust. 4 i 

6 stosuje się odpowiednio. 

8.  Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za 

granicą.  

 

 i oświadczam, że do dnia złożenia wniosku o pomoc materialną nie pobieram świadczeń pomocy 

materialnej na innych kierunkach studiów, w tym na innej uczelni oraz nie posiadam tytułu zawodowego 

wskazanego w powoływanym przepisie. 

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (RODO) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Uczelnię Korczaka-



Akademię Nauk Stosowanych w Warszawie moich danych osobowych do celów stypendialnych. Zostałem poinformowany o 

prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji.  

 

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

miejscowość i data       podpis studenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

uchybiający godności studenta. 2. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez rektora i komisję 

dyscyplinarną.  

Art. 93 1. Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1, przysługują na studiach pierwszego stopnia, 

studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. 2.  Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach 

studiów może otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1, tylko na jednym, wskazanym przez 

niego kierunku. 3.  Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1, nie przysługują studentowi 

posiadającemu tytuł zawodowy:1) magistra, magistra inżyniera albo równorzędny;2) licencjata, inżyniera albo równorzędny, 

jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.4.  Łączny okres, przez który przysługują świadczenia, o których mowa 

w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 i art. 359 ust. 1, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w 

ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:1) pierwszego stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów;2)

 drugiego stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów.5.  Łączny okres, o którym mowa w ust. 4, jest dłuższy o 2 

semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa 

wynosi 11 albo 12 semestrów.6.  Do okresu, o którym mowa w ust. 4 i 5, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry 

na studiach, o których mowa w ust. 1, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 

1 pkt 3, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu 

pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów 

semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.7.  W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie 

studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, świadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 2, przysługuje przez dodatkowy 

okres 12 semestrów. Przepisy ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio.8.  Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do studentów, 

którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.



 

C. Wypełniają pracownicy dziekanatu zajmujący się tokiem studiów 

 

Student: 

• do końca roku akademickiego 20…………/20………..  wypełnił/ nie wypełnił* wszystkie/ch warunki/ów przewidziane/ych w 

Regulaminie studiów oraz w planie studiów i programie nauczania, wymagane do zaliczenia ………………. roku studiów na 

danym kierunku [specjalności] studiów; 

• jest wpisany/ nie jest wpisany* na kolejny rok akademicki. 

 

 

…………………………………………………..…………………………   …………………………………………………………………………………………….. 
miejscowość i data       podpis i pieczęć pracownika dziekanatu 

*niepotrzebne skreślić 
 

D. Opinia Wydziałowej Komisji Stypendialnej 

 

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

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

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

 

 

…………………………………………………..…………………………   …………………………………………………………………………………………….. 
miejscowość i data       podpis i pieczęć Przewodniczącego WKS 

 

E. Decyzja Dziekana 

 

1.Przyznaję pomoc materialną w wysokości: …………………………………… 

 

 

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

miejscowość i data       podpis i pieczęć Dziekana 

2.Nie przyznaję pomocy materialnej 

Uzasadnienie: Decyzja podjęta na podstawie §…………………….………..……….……. Regulaminu pomocy materialne dla studentów 

Uczelni Korczaka-Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie 

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

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

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

 

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

miejscowość i data       podpis i pieczęć Dziekana 

 

Dodatkowe adnotacje Uczelni: 

1. Wezwanie o uzupełnienie dokumentacji wysłano w dniu ……………………………………………………………………… na adres 

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

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

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

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



 

F. Decyzja studenta o sposobie realizacji wypłaty 

Imię i nazwisko studenta  

Nr albumu  

Prosimy o wybór jednej z poniższych możliwości: 1, 2 lub 3 

1. Proszę o dokonanie przelewu świadczeń pomocy materialnej na rachunek: 

  

                                                        
 

Imię i nazwisko właściciela rachunku ………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………… 

data i podpis studenta 

2. Proszę o przelanie kwot przyznanych mi świadczeń pomocy materialnej na pokrycie kosztów czesnego 

 

……………………………………………………………………………… 

data i podpis studenta 

3. Proszę o przelanie kwot przyznanych mi świadczeń pomocy materialnej pocztą na adres stałego 

zameldowania: 

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

[kod pocztowy, poczta, ulica, numer ulicy i mieszkania, miejscowość] 

 

 
 

……………………………………………………………………………… 

data i podpis studenta 

 


