
Załącznik nr 16 do Regulaminu świadczeo dla studentów  

                                                                                                                                                                                            Wyższej Szkoły Bezpieczeostwa i Ochrony im. Marszałka  

                                                                                                                                                                                            Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie 

 

Wniosek wpłynął                       TAK      NIE  w dniu……………………………….                    Uzupełniony w dniu………………………………. 
 kompletny 
                                                                              ……………………………………………… …………………………………………………………… 
  Nr wchodzący                                                                            (podpis przyjmującego)                                                                          (podpis przyjmującego) 

 

 

WNIOSEK O STYPENDIUM REKTORA 

Rok akademicki…………………………. 

 

 

                                                                                               ODWOŁAWCZA KOMISJA  STYPENDIALNA 

                                                                                               Wyższej Szkoły Bezpieczeostwa i Ochrony im. 

                                                                                               Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie 

 

 
…………………………………………………………………………………... 
(nazwisko i imię) 

  
…………………………………………………………………………. 
(nr albumu) 

 
…………………………………………………………………………………… 
(wydział) 

  
…………………………/……………………/………………………. 
(rok / semestr /stopieo) 

 
…………………………………………………………………………………… 
(kierunek studiów) 

  
…………………………………………………………………………. 
PESEL 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(adres stałego miejsca zamieszkania) 

 
…………………………………………………………………………………… 
(telefon kontaktowy) 

  
………………………………………………………………………….. 
(adres e-mail) 

 

Status:  

  bez warunków    warunkowo    na urlopie od…………………do………………..  powtarzam…………………………………. 

 
Proszę o przyznanie stypendium Rektora w roku akademickim……………………………………….. 

 
Część A.   Wypełnia student przyjęty na pierwszy rok studiów. 
 

1. Zostałem/am przyjęty/a na pierwszy rok studiów, w roku…………….zdałem/am egzamin maturalny. 
 

Jestem: Nazwa olimpiady 

   laureatem olimpiady międzynarodowej 

 

 

   laureatem olimpiady przedmiotowej o zasięgu   

        ogólnopolskim 
 

 

   finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim 

 

 

 
Do wniosku należy dołączyd dokument potwierdzający uzyskanie tytułu laureata w olimpiadzie międzynarodowej albo laureata 
lub finalisty w olimpiadzie przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim oraz świadectwo maturalne (dokumenty powinny byd 



poświadczone przez uczelnię za zgodnośd z oryginałem). 
2. Opis osiągnięd naukowych lub sportowych uzyskanych w poprzednim roku akademickim. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
………………………………………………………………..                                                        ……………………………………………………………………. 
              (miejscowośd i data)                   (podpis studenta) 

 
 
 

Oświadczenia 
 

Oświadczam, że znane mi są postanowienia ustawy o szkolnictwie wyższym oraz Regulaminu świadczeo dla studentów Wyższej 
Szkoły Bezpieczeostwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą  w Warszawie. 
 
Oświadczam, że nie studiuję równocześnie na drugim kierunku studiów lub innej uczelni , nie ukooczyłem innego kierunku 
studiów wyższych. 
Osoby studiujące równocześnie na drugim kierunku studiów muszą podad: adres uczelni, tryb i rok studiów (jeśli nie studiują – 
wpisad „nie dotyczy”)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
W przypadku przyznania stypendium w Wyższej Szkole Bezpieczeostwa i Ochrony z siedzibą w Warszawie – niniejszym 
oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w odrębnych przepisach, iż nie pobieram świadczenia w innej 
uczelni lub na innym kierunku. 
 
Ukooczyłem/am inny kierunek studiów (jeśli nie ukooczono – wpisad  „nie dotyczy) …………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(należy podad: nazwę uczelni, wydział, uzyskany tytuł oraz datę ukooczenia studiów) 
 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów stypendialnych w bazie danych Wyższej 
Szkoły Bezpieczeostwa i Ochrony z siedzibą w Warszawie dla celów pomocy materialnej. Oświadczam, że wiem o moim prawie 
do wglądu oraz poprawiania tych danych. 
 
 

 
 
…………………………………………………………                                                      …………………………………………………………………… 
                   (miejscowośd i data)                   (podpis studenta) 

 
 
Część B. Wykaz załączników do wniosku: 
 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
8…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



 
Część C – wypełnia Kierownik Dziekanatu. 
 

1. Student uzyskał wpis na semestr………………………….. w roku akademickim ………………………………. 
 

2. Średnia ocen z egzaminów i zaliczeo z ostatniego semestru studiów wynosi……………………………. 
 
 
 
                                                                                                   ………………………………………………….. 

                                                                                                                                                      (data – potwierdza Dziekanat) 
 

 
Część D – wypełnia Odwoławcza Komisja Stypendialna. 
 

Lp Rodzaj osiągnięcia Potwierdzenie 
 

1. Średnia ocen z egzaminów i zaliczeo z ostatniego semestru studiów 
 

 

2. Aktywnośd w jednym kole naukowym, organizacji studenckiej, wskazanej przez 
studenta. 

 

3. Wystąpienie seminaryjne lub konferencyjne o charakterze naukowym na szczeblu: 
uczelnianym, krajowym, międzynarodowym. 

 

4. Opublikowanie prac w recenzowanych czasopismach polskich.  
 

5. Opublikowanie prac w recenzowanych czasopismach zagranicznych.  
 

6. Opublikowanie prac w recenzowanych czasopismach z Listy Filadelfijskiej.  
 

7. Uczestnictwo w zawodach sportowych: 
a). indywidualne/drużynowe mistrzostwa Polski/akademickie mistrzostwa Polski 
b). indywidualne/drużynowe mistrzostwa Europ /akademickie mistrzostwa Europy 
c). indywidualne/drużynowe mistrzostwa świat/Uniwersjada/igrzyska olimpijskie 

 

8. Osiągnięcia na polu artystycznym.  
 

9. Inne potwierdzone osiągnięcia.  
 

Uwagi: 

 

 
 

 
      

Decyzja Odwoławczej Komisji Stypendialnej 
w sprawie przyznawania stypendium Rektora  

Po rozpatrzeniu wniosku 
przyznano / nie przyznano 

 
nr decyzji…………………………….z dnia………………………………. 
 
stypendium w kwocie:……………………………………………….... 

 
 …………………………………………………………………………………. 
      (data i podpis Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Stypendialnej) 

Po ponownym rozpatrzeniu wniosku 
przyznano / nie przyznano 

 
nr decyzji……………………………..z dnia……………………….. 
 
stypendium w kwocie…………………………………..……….. 
 
 ………………………………………………………………………………….. 

(data i podpis Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Stypendialnej) 

                                    
 
 


