NUMER STUDENTA

Ryki dnia………………

…………………………………
(data przyjęcia wniosku i podpis pracownika

Dziekanatu Wydziału Pedagogicznego

...........................................................
Imię nazwisko Studenta

J.M. REKTOR
LUBELSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ
W RYKACH
z siedzibą w Rykach

WNIOSEK/PODANIE
O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA
CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE*)
Stypendium socjalne.
Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.
Stypendium dla osób niepełnosprawnych.
Zapomoga.
Stypendium rektora.
Stypendium rektora dla tegorocznych maturzystów
*) Znak ,,X’’ przy właściwym

INFORMACJE PODSTAWOWE
Nr
oświadczenia.

1.

OŚWIADCZENIE

Dodatkowo
studiuję
(nazwa Uczelni):
……………………….

Rozszerzenie odpowiedzi
TAK
W przypadku ukończenia
w trakcie roku innego
kierunku
studiów
zobowiązuję
się
niezwłocznie powiadomić o
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Odpowiedź
TAK

NIE

Rozszerzenie
odpowiedzi NIE

tym na piśmie Lubelską
Szkołę Wyższą w Rykach.

Rok: …………….
2.

Odbywałem już studia
(nazwa uczelni):

Wypełnić oświadczenie nr3.

3.

Ukończyłem/am
już
inny kierunek studiów

Wypełnić oświadczenie nr 4

………………………..
…………………………
(lata)…………………
(poziom):……………..
(kierunek):……………
……………………….
Studia
ukończone

4.

zostały

(w roku): ………………

(Poziom:

I

II

JM)
5.

Posiadam
zawodowy

już

tytuł

przez ile lat?

6.

Posiadam już
magistra
równorzędny

tytuł
lub

przez ile lat?

7.

Jestem kandydatem
na
żołnierza
zawodowego/
żołnierzem
zawodowym/
funkcjonariuszem
służb państwowych

Brak podstaw do ubiegania
się o przyznanie pomocy
socjalnej
w
formie
Stypendium socjalne

CZĘŚĆ II.
1.

OŚWIADCZENIE
*)

1.

Nie składałem/am wniosku, nie pobieram i nie będę w tym roku akademickim pobierać Stypendium
Socjalnego, Stypendium Socjalnego w zwiększonej wysokości na innej uczelni lub/i innym kierunku
studiów, a w przypadku pobierania wymienionych świadczeń w innej uczelni zobowiązuję się
niezwłocznie powiadomić o tym na piśmie Lubelską Szkołę Wyższą w Rykach pod rygorem
odpowiedzialności zgodnie z pouczeniem.

2.

Załączam:
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1)

Oświadczenie o pobieraniu świadczeń socjalnych w poprzednim okresie. wzór oświadczenia
można pobrać na stronie internetowej LSW: www.lswryki.pl , zakładka Stypendia i
świadczenia folder dokumenty do pobrania.

2)

Oświadczenie o niepobieraniu stypendium. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie
internetowej LSW: www.lswryki.pl , zakładka Stypendia i świadczenia folder dokumenty do
pobrania.

………………………………………………..
(miejscowość i data)

czytelny podpis studenta

*) Niepotrzebne skreśl

CZĘŚĆ III.
WNIOSEK UZASADNIAM (krótkie uzasadnienie, np. posiadanie niskiego dochodu w rodzinie etc.)
1.
2.

……………………………………………………………………………………………………….
ZAŁĄCZNIK*

*) wstaw załącznik ,,uzasadnienie wniosku o stypendium socjalne ,,X’’

CZĘŚĆ IV.
POUCZENIE
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 233 § 1 Kodeksu karnego* i art. 286 Kodeksu karnego**
oraz odpowiedzialności cywilnej i dyscyplinarnej z art. 307 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce*** oświadczam, że:
Podane przeze mnie we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Przedłożone przeze mnie zaświadczenia (oświadczenia) dokumentują wszystkie dochody członków mojej rodziny, których
zobowiązany/a byłem wykazać we wniosku i są zgodne ze stanem faktycznym.
Zapoznałem/am się z treścią art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. - prawo o szkolnictwie wyższym i nauce **** i
oświadczam, że do dnia złożenia wniosku o pomoc materialną:
Jestem wiadoma/y odpowiedzialności karnej za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów zgodnie z art. 270 kk, cywilnej i
dyscyplinarnej (aż do wydalenia z uczelni włącznie) za podanie nieprawdziwych danych, oświadczam, że wszystkie załączone
dokumenty oraz dane w nich zawarte są zgodne ze stanem faktycznym i obejmują wszystkie źródła dochodów mojej rodziny.
W przypadku zmiany liczby członków rodziny lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej,
zwłaszcza uzyskania dochodu, ukończenia przez członka rodziny 18 roku życia lub 26 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub w
szkole wyższej, ukończeniu nauki zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tych zmianach Lubelską Szkołę Wyższą w Rykach, w
celu ewentualnej zmiany decyzji - na co wyrażam zgodę
Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przyznawania pomocy materialnej określonymi w Regulaminie Pomocy Materialnej
dla Studentów Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach, w tym okolicznościami, które wykluczają uprawnienia do tej pomocy.
Zobowiązuję się do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i wyrażam zgodę na potrącenie świadczeń nienależnie pobranych z
otrzymywanych stypendiów.
Jednocześnie zobowiązuję się – bez wezwania - do niezwłocznego powiadomienia LSW w Rykach, o każdej zmianie sytuacji
materialnej rodziny, mającej wpływ na wysokość świadczeń.
*Art. 233 § 1 kk:, „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
**Art. 286 kk:, „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą
wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 8”.
***Art. 307 ust. 1 ustawy Student podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyn uchybiający godności
studenta. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez rektora i komisję dyscyplinarną.
****** Art. 86 ust. 1 pkt. 1; 2; i 4 Student ubiegający się o świadczenie, o którym mowa w art. 86 stypendia studenckie ust. 1 pkt 1, 2 i 4, albo otrzymujący takie
świadczenie niezwłocznie powiadamia uczelnię o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę prawa do świadczenia na podstawie art. 93 zasady
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przyznawania stypendiów i zapomogi ust. 2 i 3. Decyzja o przyznaniu świadczenia, o którym mowa w art. 86 stypendia studenckie ust. 1 pkt 1–4, wygasa z
ostatnim dniem miesiąca, w którym student utracił prawo do świadczenia z powodu uzyskania tytułu zawodowego, o którym mowa w art. 93 zasady
przyznawania stypendiów i zapomogi ust. 2 pkt 2 i ust. 3, został skreślony z listy studentów na kierunku studiów, na którym otrzymywał świadczenie, albo
upłynął okres, o którym mowa w art. 93 zasady przyznawania stypendiów i zapomogi ust. 2 pkt 1 i ust. 4.

CZĘŚĆ V.
NUMER KONTA STUDENTA (uzupełnić tylko w przypadku nowego numeru konta)
W poprzednim roku akademickim świadczenia pomocy materialnej otrzymywałem/am* na ten sam
* niepotrzebne skreślić
rachunek bankowy, który pozostaje aktualny i aktywny.

CZĘŚĆ VI.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW ROZPATRZENIA WNIOSKÓW O
PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i w zakresie
niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji wniosku o przyznanie pomocy materialnej
złożonego przez studenta Politechniki Lubelskiej na podstawie Ustawa o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2017, poz.1952), Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z
2018, poz. 1668, z późn. zm.),, przetwarzane i przechowywane przez czas niezbędny do
ostatecznego rozliczenia, nie dłużej jednak niż do jednego roku po ukończeniu studiów.
2.
Niewyrażenie zgody skutkuje nierozpatrzeniem wniosku o pomoc materialną.
3.
Informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Lubelska Szkoła
Wyższa w Rykach z siedzibą w Rykach ul. warszawska 3 B; 08-500 Ryki.
4.
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 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 rozporządzenia o
ochronie danych osobowych), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
5.
Jeżeli uzna Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa,
posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6.
Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania,
zmieniania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Posiada Pan/Pani również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, a także
do ich przenoszenia.
………………………………………………..
1.

(miejscowość i data)

czytelny podpis studenta

CZĘŚĆ VII.
WYPEŁNIA CZŁONEK KOMISJI STYPENDIALNEJ/PRACOWNIK ADMINISTRACJI LSW
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WEZWANIE
*)

do uzupełnienia wniosku o przyznanie stypendium/zapomogi na semestr …… w roku akademickim
20.../20…
Na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 6 Regulaminu świadczeń dla
**)
studentów Lubelskiej Szkoły Wyższej w Rykach z dnia 17 lipca 2019r., wzywam Pana/Panią do
usunięcia
braków
z
wniosku
z
dnia
……/………/…………..r.
nr
rejestrowy:
*)
……………………………………….. o przyznanie stypendium/zapomogi poprzez uzupełnienie w terminie
7 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania niżej wymienionych brakujących dokumentów:
1. …………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………
Pouczenie
Nieusunięcie braków w wyżej określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania w
danym semestrze.
…………………………………….
(podpis pracownika administracji/ członka komisji stypendialnej)

____________________________________
*) niepotrzebne skreślić

…………………………………………..…………………………..
(czytelny podpis Studenta)\

Potwierdzam kompletność dostarczonych zaświadczeń oraz pozostałych dokumentów poświadczających powyższe
osiągnięcia warunkujące przyjęcie i rozpatrzenie przedmiotowego wniosku.

………………………………………………………………….
(data i czytelny podpis pracownika Administracji Uczelni)

CZĘŚĆ VIII
ADNOTACJA O DECYZJI REKTORA/KOMISJI STYPENDIALNEJ*
1.

Rektor/Komisja stypendialna* po weryfikacji złożonych dokumentów postanawia:
*NIE PRZYZNAĆ stypendium z powodu:
a) Przekroczenia dochodu uprawniającego do świadczeń pomocy materialnej/inne:
b) Ukończył już jeden kierunek studiów (tego samego stopnia).
c) Student posiada już tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.
d) Czas studiowania przekroczył 6 lat
e) Pobiera Stypendium Rektora na innej specjalności/uczelni,
f)
inne:
………………………………………………………………………………………………………
*PRZYZNAĆ stypendium

*) Zaznacz ,,X’’ właściwe
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Stypendium

Socjalne

w

wysokości

………………….……

na

okres

od

………………………………. do ……………….………

Stypendium dla osób niepełnosprawnych w wysokości ………………….…… na okres od
………………………………. do ……………….………

Stypendium

Socjalne

w

zwiększonej

wysokości

………………….……

na

okres

od

………………………………. do ……………….………

Stypendium Rektora w wysokości ………………….…… na okres od ……………………………….
do ……………….………

Stypendium Rektora dla tegorocznych maturzystów w wysokości ………………….…… na okres
od ………………………………. do ……………….………
Zapomogę w wysokości ………………….……
*) Znak ,,X’’ przy właściwym

Od decyzji Rektora/Komisji Stypendialnej* Studentowi
Sądu/Odwoławczej Komisji Stypendialnej* w trybie k.p.a.

przysługuje

odwołanie

do

Student złożył oświadczenie o zrzeczeniu się z prawa do odwołania od decyzji administracyjnej.

.................................................
(podpis Przewodniczącego Komisji Stypendialnej)

_______________
*) niepotrzebne skreślić
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