
Załącznik  do zarządzenia Nr 23/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 29 marca 2012 r. 

WZÓR 
 
                                                        Rektor  
                                                          Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

    w Koninie 
 

 
WNIOSEK  

W SPRAWIE PRZYZNANIA STYPENDIUM  
Z WŁASNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO  

 
A. DANE WNIOSKODAWCY:   
............................................................ 
 (imię i nazwisko pracownika, stanowisko pracy) 

...........................................................................................           
(imię i nazwisko studenta, nr albumu)                         
........................................................................... 
(wydział, rok studiów, kierunek i tryb studiów) 
 
- e-mail:................................................ 
 
- tel. .......................................... 
 
B. WNIOSEK DOTYCZY PRZYZNANIA STYPENDIUM**): 
     - dla nauczyciela/pracownika niebędącego nauczycielem na 

prowadzenie prac związanych ze zdobywaniem lub uzupełnianiem wiedzy                              
i umiejętności na innych zasadach, w tym do czasu wszczęcia przewodu doktorskiego 
lub habilitacyjnego; 

- dla studenta na 
 wyjazd w ramach programu Sokrates-Erasmus. 

    
C. PROPOZYCJA PRZYZNANIA STYPENDIUM: 

- na semestr.....................................................  w wysokości ………………………………………… 
- na  rok akademicki ....................................... w wysokości ............................... 
- wypłacane: ………………………………………………… 
                               (w ratach miesięcznych/jednorazowo) 

 
D. PROPOZYCJA PRZEZNACZENIA OTRZYMANYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH: 
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
E. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY: 

1. Przyznane stypendium proszę przekazać na rachunek bankowy numer:             
 
      ……………………………................................................................... 
2. Wysokość stypendium przyznanego w roku kalendarzowym 20….. z Własnego 

Funduszu Stypendialnego wynosi ……………….. zł. 
 
 
 

.................................................................. 
data i podpis wnioskodawcy 

 



 
 
 
F. OPINIA KOMISJI: 
 
dotyczy wniosku, który złożył ……………………………………………………………. 
w dniu …………………………………………………………………………………………..  
w sprawie  przyznania stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego  
 
Komisja opiniuje** ): 
- negatywnie możliwość przyznania stypendium zgodnie z wnioskiem; 
- pozytywnie możliwość przyznania stypendium: 
- na semestr.....................................................  w wysokości ………………………………………… 
- na  rok akademicki ....................................... w wysokości ............................... 
- wypłacane w ratach miesięcznych/jednorazowo. 
 

Uzasadnienie: 

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
 
Komisja w składzie: 
1. ............................................................................  -  ................... 

                                                                                                                                  data i podpis 

2. ............................................................................. - .................... 

3. ..............................................................................- .................... 

4. ............................................................................. - .................... 

5. ............................................................................. - ....................                       

 
G. DECYZJA REKTORA: 
 
Przyznaję stypendium zgodnie z opinią Komisji. 
 
Przyznaję stypendium: 
- na semestr.....................................................  w wysokości ………………………………………… 
- na  rok akademicki ....................................... w wysokości ............................... 
- wypłacane w ratach miesięcznych/jednorazowo,  na podstawie pisemnej umowy. 
 
Nie przyznaję stypendium. 
 
Kserokopię podpisanej umowy oraz niniejszej decyzji włączyć do akt wnioskodawcy.  

 
 

............................................ 
                                                                                                               data i podpis Rektora 

 
 
 
 
 
**) wła ściwe podkreślić. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


