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Rektor/Uczelniana Komisja Stypendialna 

 
Akademia Muzyczna  
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85-008 Bydgoszcz

 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

1. Dane osoby ubiegającej się

Imię i nazwisko:  

PESEL  Imiona rodziców: 
 

Adres stałego zamieszkania:  

Adres e-mail:  Telefon:  
 

 

Wydział ___________________________________________________________________________ 

Kierunek studiów: __________________________________________________________________  

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne*  Rok studiów: __________  I/II* stopnia 

 

2. Wnoszę o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim _______/________ 

 stypendium Rektora dla najlepszych studentów

(WYPEŁNIA Dział Nauczania) 
- w poprzednim roku akademickim uzyskałem średnią ocen w wysokości __________  
 
(WYPEŁNIA STUDENT) 
Oświadczam, że*: 

- posiadam osiągnięcia naukowe, artystyczne/ wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym w postaci* 
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- zaliczyłem poprzedni rok akademicki w terminie 

- nie powtarzam semestru/roku akademickiego

Oświadczam, że zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów 
może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium 
rektora i stypendium ministra tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów;  
nie pobieram świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów niż wskazany we wniosku. 
 
Oświadczam, że zgodnie z art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, 
zapomoga, stypendium rektora i stypendium ministra przysługują na studiach pierwszego stopnia, 
studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. 
Wyżej wymienione świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, 
magistra inżyniera albo równorzędny; a także licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie 
podejmuje studia pierwszego stopnia. Dotyczy to również studenta, który uzyskał tytuł zawodowy 
uzyskany za granicą. 

nie pobieram świadczeń pomocy materialnej dłużej niż przez okres 6 lat oraz nie posiadam tytułu 
zawodowego magistra inżyniera albo równorzędnego; a także licencjata, inżyniera albo 
równorzędnego, jeżeli ponownie podjąłem studia pierwszego stopnia. Dotyczy to tytułu zawodowego 
uzyskanego za granicą. 

Oświadczam, że wszystkie wyżej podane dane są kompletne, zgodne z prawdą i jestem świadomy 
odpowiedzialności prawnej, w tym karnej i dyscyplinarnej, za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

 
Bydgoszcz, dnia __ __________ ____ roku ________________________________________

 podpis osoby ubiegającej się o stypendium 

 
 
Załączniki: 
1. Klauzula informacyjna  RODO                       - szt. 1 
2. ______________________________________________________________________________ - szt. ___ 
3. ______________________________________________________________________________ - szt. ___ 
4. ______________________________________________________________________________ - szt. ___ 
5. ______________________________________________________________________________ - szt. ___ 
6. ______________________________________________________________________________ - szt. ___ 
7. ______________________________________________________________________________ - szt. ___ 
8. ______________________________________________________________________________ - szt. ___ 
 
*niepotrzebne skreślić


