
Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania   

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów  

Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu 

 

 

 

 

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

(imię i nazwisko studenta) 

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

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

(adres zamieszkania) 

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

(telefon) 

Studia 
stacjonarne/niestacjonarne* 

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

(nr albumu studenta) 

 

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

(kierunek i rok studiów) 

Jestem czynnym studentem/przebywam na urlopie/powtarzam semestr/rok* 

 

Komisja Stypendialna 

Uczelni Lingwistyczno – Technicznej                               

w Przasnyszu 

 

W N I O S E K 

o przyznanie pomocy materialnej 

 

Uprzejmie proszę o przyznanie w roku akademickim ...........................: 

o stypendium socjalnego 
o stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w tytułu zamieszkania w domu 

studenckim lub w obiekcie innym niż dom studenckim 

o stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania 

z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub innym obiekcie 

niż dom studencki 
 
 

Aktualnie moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób: 
 

Lp Imię i nazwisko Rok 
urodzenia 

Stopień pokrewieństwa Miejsce pracy lub nauki 

1.   wnioskodawca  

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

Miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka mojej rodziny, według 

załączonych zaświadczeń wynosi (w zaokrągleniu do pełnych złotych) …………… zł, 

słownie: ………………………………………………………………………………………… 



Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania   

i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów  

Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu 

 

 

 

Uzasadnienie wniosku 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Do wniosku dołączam następujące załączniki: 
 

1.  ………………………………………………………………………………………....... 
 

2.  …………………………………………………………………………………………... 
 

3.  …………………………………………………………………………………………... 
 

4.  …………………………………………………………………………………………... 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 

świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Przasnyszu 
 

Data: ................................................................ ................................................................................ 
(podpis studenta) 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uczelnię Lingwistyczno – Techniczną w Przasnyszu danych 

osobowych zawartych we wniosku o pomoc materialną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z póź. zm. oraz zgodnie 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) 

 

 
Data: ................................................................ ........................................................................... 

(podpis studenta) 
 

 

Dane osobowe studentka do przelewu stypendium na konto: 

 
 

Nazwisko i imię studenta: 
 

Adres stałego zamieszkania: 
 

Adres do korespondencji: 

 

Numer telefonu: 
 

Adres e-mail: 

 

Wydział: 
 

Kierunek studiów: 

 

Rok studiów: 
 

Nr albumu: 
 

System studiów: stacjonarne/ niestacjonarne**)
 

 

Nazwa banku: 
 

 

Nr konta bankowego: 
                          

 


