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Załącznik do: Procedury przyznawania stypendium Rektora PWSOŚ, stanowiący również 
Załącznikiem Nr 2 do: Regulaminu ustalania wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów PWSOŚ 

 
………………………………………                …………………………………………………. 
           (data złożenia wniosku)                 (podpis osoby przyjmującej) 

 
 
 
      JM Rektor 
      Prywatnej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska 
      w Radomiu 
 

 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów 

w semestrze zimowym  / letnim*    roku akademickiego 20 ____ / _____ 

za wysoką średnią ocen  oraz  osiągnięcia:  � naukowe,      �  artystyczne,   �      sportowe 
               (zakreślić odpowiednie pola) 

 

I. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium 

 

(nazwisko i imię) 

 
 
 

(imiona rodziców) 

 

 
PESEL 

 
 
 

(nr albumu) 

 
 

(miejsce stałego zamieszkania) 

 
 

(nr telefonu) 

 
 

(adres do korespondencji) 

Wydział …………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                      (podać pełną nazwę wydziału) 

 

stacjonarne / niestacjonarne I stopnia / niestacjonarne II stopnia  * 
(rodzaj studiów) 

 
 

(rok studiów) 

 
 

(semestr) 

 
 

(grupa) 

Kierunek studiów:        
                                  ♦ ochrona środowiska *                          

                                  ♦ bezpieczeństwo i higiena pracy *                  

                                  ♦ turystyka i rekreacja* 

 

                          
(nr osobistego rachunku bankowego) 

 

Średnia ocen z toku studiów za ostatnie dwa semestry ** ............................................................................... 
                           (podpis pracownika dziekanatu) 
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Osiągnięcia naukowe (uzasadnienie wniosku) .......................................................................................................... 

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

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

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

Osiągnięcia artystyczne (uzasadnienie wniosku) ....................................................................................................... 

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

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

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

Osiągnięcia sportowe (uzasadnienie wniosku) ........................................................................................................... 

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

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

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

Celem udokumentowania moich osiągnięć przedstawiam następujące załączniki: 

1. ............................................................................................................................................................................... 

2. ............................................................................................................................................................................... 

3. ............................................................................................................................................................................... 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, że: 

1. Ubiegam się o stypendium jako student/studentka kierunku ......................................................................................... 
i jestem świadomy/a, że inne formy pomocy materialnej mogą mi być przyznane tylko jako studentowi tego kierunku. 

2.   Nie złożyłem/ am  wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów na innej uczelni. 

3.   Nie ukończyłem/am innego kierunku studiów. 

4. Świadomy/a odpowiedzialności karnej, cywilno-prawnej i dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych danych 
oraz świadomy/a obowiązku zwrotu bezprawnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej, ubiegam 
się o przyznanie ww. pomocy tylko w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska. 

5. Wszystkie dana zawarte we wniosku są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. 

6.   Zapoznałem/am się z Regulaminem pomocy materialnej dla studentów PWSOŚ. 

 
 
 
 

……………………………………………..                          …………………………………………..... 
  (data)         (czytelny podpis studenta/ki) 
 
 
 

*   niepotrzebne skreślić 

** średnia ocen, ważona wg ECTS łącznie z dwu ostatnich semestrów (bez warunków, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) 
 


