Załącznik nr 6 do Regulaminu świadczeń dla studentów WSAP

W n i o s e k o przyznanie zapomogi
rok akademicki …………..
Data wpływu wniosku: …………………………..
UWAGA!
WNIOSKI BŁĘDNIE WYPEŁNIONE I NIEPOTWIERDZONE WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
ŚWIADCZENIA PRZYZNANE NA PODSTAWIE FAŁSZYWYCH DANYCH PODLEGAJĄ ZWROTOWI.

WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM
Nazwisko

Imię
Poziom studiów

Pesel

Numer albumu

Rok studiów



I stopnia (licencjat)



II stopnia (magisterskie)

Telefon

Adres do korespondencji (kod, miejscowość, ulica numer)

e-mail

Rachunek bankowy:

Tym samym oświadczam, że powyższy numer jest 1:
 numerem mojego osobistego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowo,
Proszę o przyznanie zapomogi z tytułu znalezienia się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej powstałej z powodu
………………………………………………………………………………………………………………………………...
UZASADNIENIE: ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
Załączniki (do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające opisaną sytuację):
1..…………………………………………………………………………………
2..…………………………………………………………………………………
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3..…………………………………………………………………………………
4……………………………………………………………………………………
Świadom odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych* oświadczam, że:
1. Zapoznałem/łam się z obowiązującym Regulaminem Pomocy Materialnej Politechniki Łódzkiej wraz z załącznikami.
2. Nie studiuję/studiuję równocześnie na innym kierunku…………………….
3. Nie ukończyłem(am) do tej pory studia(ów) na stopniu, na którym studiuje obecnie (oświadczenie to nie dotyczy studentów, którzy
po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują naukę w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat).
4. Nie pobieram pomocy materialnej w formie zapomogi na innym kierunku studiów w PŁ oraz na innych uczelniach w tym r. ak.
Powiadomię PŁ w przypadku uzyskania w tym r. ak ww. świadczenie na innym kierunku/uczelni.
5. Nie jestem kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym, który podjął studia na podstawie skierowania przez
właściwy organ wojskowy lub otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej
żołnierzy zawodowych, ani studentem będącym funkcjonariuszem służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym
funkcjonariuszem służb państwowych, który podjął studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i
otrzymał pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

…………………………………………………….
podpis studenta
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