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WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA 

SZKOŁA WYŻSZA 
01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 3A 

tel. (22) 862 32 24; fax. (22) 862 32 47 

www.wsz-sw.edu.pl    e-mail: sekretariat@wsz-sw.edu.pl 

Załącznik nr 6 

 
 

WNIOSEK  

O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA  

na rok akademicki 2022 / 2023 
    

DANE WNIOSKODAWCY (wypełnia wnioskodawca) 
 

Forma studiów (niepotrzebne skreślić): 

stacjonarne / niestacjonarne                                 

Rodzaj studiów (niepotrzebne skreślić):  

pierwszego stopnia / drugiego stopnia                                                        

Kierunek studiów:  

Zarządzanie                                                          

Rok studiów (zaznaczyć właściwe): 

            I            II            III              

Nr albumu  

                                                        

Nazwisko  

 

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

Imię 

 

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

PESEL: 

           

Adres zameldowania: 

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

Adres korespondencyjny (jeśli jest inny niż adres zameldowania): 

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

Adres e-mail: 
 

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

Tel. domowy 
 

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

Tel. komórkowy 
 

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

Nr konta bankowego wnioskodawcy: 

                          

Proszę o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2022/2023 na podstawie
1
: 

 – wyróżniających wyników w nauce
2
; 

 – posiadanych osiągnięć naukowych; 

 – posiadanych osiągnięć artystycznych; 

 – posiadanych wysokich wyników sportowych; 

Oświadczam, że: 

 – średnia  arytmetyczna  ocen  liczona  ze  wszystkich  przedmiotów  zgodnie  z  programem  kształcenia  uzyskana 

przeze mnie  w  roku akademickim 2021/2022  wynosi __, ______ (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku); 

 – zdałem (am) egzaminy ze wszystkich przedmiotów i zdobyłem (am) wszystkie zaliczenia w terminie; 

 – posiadam następujące osiągnięcia z poprzedniego roku akademickiego: 

Lp. Typ osiągnięcia Osiągniecie 
Punkty 

stypendialne 

    

                                                
1
 zaznaczyć właściwe 

2
 średniej ocen co najmniej 4,50 i więcej 

http://www.wsz-sw.edu.pl/
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Lp. Typ osiągnięcia Osiągniecie 
Punkty 

stypendialne 

    

    

    

 

Załączniki (jeśli dotyczą): 

 Zaświadczenie o wysokości średniej uzyskanej w poprzednim roku akademickim na innej uczelni (podać 

nazwę):                                                                                                                                                                     

 Dokumenty potwierdzające każde wpisane osiągnięcie               szt. 

 
 

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY  
 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 § 1 KK (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1600 ze zm.) oraz   

o odpowiedzialności dyscyplinarnej, o której mowa w art. 307 ust. ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,  

oświadczam, że: 

1. Dokumenty dołączone do wniosku stanowią komplet dokumentacji poświadczającej uzyskane osiągnięcia, a dane w nich 

zawarte oraz podane wyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym na dzień składania wniosku. 

2.  Zapoznałem(am) z aktualnie obowiązującym „Regulaminem świadczeń dla studentów Warszawskiej Szkoły Zarządzania-

Szkoły Wyższej”. 

3. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia uczelni o: 

- uzyskaniu prawa do pobierania świadczeń na innym kierunku (data wydania decyzji o przyznaniu świadczenia), 

- uzyskaniu tytułu zawodowego  w trakcie roku akademickiego, w którym będę pobierać wnioskowane świadczenie, oraz 

zaistnieniu okoliczności mających wpływ na ustalenie prawa do świadczenia lub jego wysokości, określonych w 

Regulaminie. 

4. Jestem świadomy(a), że świadczenia z Funduszu Stypendialnego, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4 ustawy prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia.  

Łączny okres, przez który przysługują, wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, 
że w ramach tego okresu świadczenia przysługują: 

- na studiach I stopnia - nie dłużej niż przez 9 semestrów; 

- na studiach II stopnia - nie dłużej niż przez 7 semestrów. 

5. Oświadczam, że: (niepotrzebne skreślić) 

Studia I stopnia / jednolite studia magisterskie rozpocząłem(am) dnia3 ............................r. 

- posiadam tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, w tym uzyskany za granicą  (TAK   NIE) 

- posiadam tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, w tym uzyskany za granicą. (TAK   NIE) 

- posiadam tytuł stopień naukowy doktora albo równorzędny, w tym uzyskany za granicą. (TAK   NIE) 

- ubiegam się o przyznanie świadczeń na innym kierunku studiów - dotyczy to również innych uczelni - (TAK   NIE) 

- jestem studentem będącym kandydatem na żołnierza zawodowego / będącym żołnierzem zawodowym, który podjął studia na 

podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie 

przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (TAK   NIE) 

 

- studentem będącym funkcjonariuszem służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszem służb 

państwowych, który podjął studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymał pomoc w związku  

                                                
3 Wpisać datę podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów), co następuje z chwilą złożenia ślub owania. 
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z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie. (TAK   NIE) 

6. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną wynikającą z art. 13 i 14 RODO, stanowiącą załącznik do Regulaminu, 

oraz że wypełniłem obowiązki informacyjne wynikające z ww. przepisów prawa wobec osób, od których bezpośrednio lub pośrednio 
dane osobowe zostały przez mnie pozyskane i zawarte we wniosku o w celu ubiegania się o świadczenie.  

 

Data: ...........................................................................  Podpis studenta ....................................................................................... 

 

Potwierdzenie Pracownika Dziekanatu: 

Student zdał wszystkie egzaminy i zdobył wszystkie zaliczenia w terminie zwykłej sesji egzaminacyjnej    TAK      NIE 

Średnia arytmetyczna ocen uzyskana z egzaminów w roku akademickim 2021/2022 (z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku) wynosi ........................ 

 

Ilość uzyskanych punktów stypendialnych: .......................... 

 ..................................................................................................... 
  (pieczęć i podpis Pracownika Dziekanatu) 

 

Uwzględnione osiągnięcia naukowe, artystyczne i wyniki sportowe - przyznane punkty stypendialne (wypełnia oceniający): 

 

Student uzyskał następującą łączną liczbę punktów stypendialnych ................, w tym: 

- za wyróżniające wyniki w nauce - ............ pkt,  

- za osiągnięcia artystyczne           - ............ pkt, 

- za wysokie wyniki sportowe        - ............ pkt 

 

i dołączył do wniosku komplet wymaganych dokumentów. 

 ..................................................................................................... 
  (podpis) 

 

 


