
 

 

 

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu  

Wydział Ekonomiczny w Opolu  

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych 
studentów  za wysokie wyniki w nauce  

  

Forma studiów*  

S  N  

Nr albumu  Rok 

studiów 

Rok akademicki  

  
............. / ............  

PESEL  

                   

Kierunek  

Nazwisko i imię studenta**  

                                                                                

                                                                                

Średnia ocen stanowiących podstawę do przyznania stypendium (liczona zgodnie  z Regulaminem 

przyznawania  stypendiów  ze środków MNiSW studentom Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu)  

  
  

Rok akad. ......... / ...........  

  

Średnia ocen…………….  
  

W przypadku przyznania stypendium proszę o przelanie świadczenia w poczet:  

1. czesnego*  

2. na konto bankowe*  

Nr konta bankowego studenta  

                                                      

   

  

                  Data i podpis studenta: ..................................................  

  

  

  

  
  

  

  
* Zaznaczyć właściwe  
** Wypełnić czytelnie dużymi literami  
S - stacjonarne lub N - niestacjonarne  

  

  

  



 

 

    

  

  O Ś W I A D C Z E N I E  
  

Oświadczam że:  

1) ukończyłem(-am)/nie ukończyłem(-am)* studia I stopnia ……………………………………………            
                                                                (proszę wpisać nazwę uczelni i datę obrony pracy dyplomowej w przypadku ukończenia studiów)  

    

2) ukończyłem(-am)/nie ukończyłem(-am)* studia II stopnia/jednolite magisterskie*………………….   
                                                                    (proszę wpisać nazwę uczelni i datę obrony pracy dyplomowej w przypadku ukończenia studiów)  

  

3) Zapoznałem/zapoznałam się i rozumiem Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej 

studentom Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu  

  

4) Oświadczam, że pobieram/nie pobieram* stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysokie 

wyniki w nauce na innym kierunku studiów.  

  

5) Oświadczam, że wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki w nauce 

został/nie został* złożony przeze mnie na inny   kierunku studiów …………………………………...  
                                                                                  (w przypadku złożenia wniosku, proszę podać kierunek i nazwę uczelni)   
 

6) Świadomy(-a) odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym odpowiedzialności 

dyscyplinarnej, aż do wydalenia z uczelni i obowiązku zwrotu nieprawnie pobranego stypendium, 

oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku oraz załączone dokumenty dotyczące rodzajów i 

wysokości dochodów mojej rodziny są kompletne  i zgodne ze stanem faktycznym.   

  

7) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn zm.), w celu i zakresie 

niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w 

Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.  

                            

  

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

                                                                                                                         data i podpis studenta  

                                                                                                                                                                                 

  

* niepotrzebne skreślić  

    
  

  


