
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBOWIĄZKOWE OŚWIADCZENIE STUDENTA 
 

- jestem  studentem                , przebywam na urlopie  
- korzystam z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej  
- studiuję  równocześnie na innym kierunku
 
 
-                                               w  trakcie trwania roku akad. 2021/22 zapomogę/i na innym kierunku studiów  
   
- ukończyłam/em studia wyższe
 
 
- oświadczam, że w trakcie trwania roku akad. 2021/22                                                w PWSZ w Tarnowie z zapomogi/óg
     
-                                  stypendium w roku akademickim 2021/22 w PWSZ w Tarnowie
  
 
 
 
 
                                                Wniosek o przyznanie zapomogi 
                                                  w roku akademickim 2021/22 

 
 

 Uzasadnienie wniosku:
 

 Adnotacja Dziekanatu: ……………………………………………………………..………………………….....................................
................................................................................................................................................................................................................... 

             

 
 
 
 
 
 
 

  1) wypełnia pracownik DPM 

PROSZĘ DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE! 
 

Załącznik Nr 4   
do Regulaminu świadczeń dla studentów 
  
 
PRSD-dpm/Z/…../...../...../4541-...../21/22 1) 

symbol_działu/rodzaj_świadczenia/jednostka/specj./sys.st./symbol-nr/rok akademicki                       
 

 
 

Uczelniana Komisja Stypendialna 
             Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 

 
   L.dz. ............/...............1) 

   Data wpływu ...........................................................  

   Podpis pracownika ..................................................  

 
 

 
 

 

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

                                                                                                                                                                                                                      (data i własnoręczny podpis studenta składającego wniosek) 

 

....................................................................................................................................
                                                                                                                                                                                                                              (data złożenia wniosku i podpis pracownika przyjmującego wniosek) 

PC
Tekst maszynowy

PC
Tekst maszynowy

PC
Tekst maszynowy

PC
Tekst maszynowy

PC
Notatka
Accepted ustawione przez PC

PC
Notatka
None ustawione przez PC

PC
Notatka
Completed ustawione przez PC



 

Decyzja/Protokół Wydziałowego Zespołu Stypendialnego 
 
Na posiedzeniu w dniu .....................................  organ po zapoznaniu się z dokumentacją studenta/ki postanawia1): 
 

1. przyznać zapomogę w wysokości: ................................................zł  

z powodu …………………………………….…………………………………………………………………………….…… 

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

2. nie przyznać zapomogi  

z powodu ………………………………………………………………………….……….……………………………….…... 

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

 
 
 Podpisy: .............................................           ....................................................                  
 
  ...............................................           ..................................................... 
       
  ...............................................           .................................................... 

 

 

Decyzja/Protokół Odwoławczej Komisji Stypendialnej 
 

 

Na posiedzeniu w dniu ............................. OKS po rozpatrzeniu odwołania, postanawia: 1) 

 

1. utrzymać w mocy decyzję WZS 

2. uchylić decyzję WZS i orzec  

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

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

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

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

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

 
 Podpisy: .............................................           ....................................................                  
 
  ...............................................           ..................................................... 
       
  ...............................................           .................................................... 
 
  ...............................................           .................................................... 

        

 
1) właściwe zakreślić        
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