
 

CZĘŚĆ III.  

UZASADNIENIE WNIOSKU O STYPENDIUM REKTORA DLA 
TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW 

1. Jeżeli do Wniosku Załączone są zaświadczenia - dokumenty, należy postawić znak ,,X’’ w polu 
,,TAK’’, na wysokości dokumentu, który jest załączanym do Wniosku

*.
. Kolejne rubryki nie są 

wypełniane
*).

 

2. W sytuacjach wyjątkowych, zamiast stosownego ZAŚWIADCZENIA uzyskanego od 

uprawnionej instytucji, student, może dołączyć do wniosku podpisane OŚWIADCZENIE
**)

. 

UWAGA!:  

Przez wyjątkową sytuację należy rozumieć taką w której student lub członek rodziny złożył 

wniosek do odpowiedniej instytucji o wydanie zaświadczenia, a wydanie zaświadczenia się 

przedłuża z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy. 

Złożone przez studenta lub członka rodziny oświadczenie o zaistniałej sytuacji, skutkuje 

przyjęciem wniosku o stypendium i rozpoczęcie procedury rozpatrywania wniosku, pod 

rygorem, odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oraz warunku 

dostarczenia stosownych dokumentów – Zaświadczeń w terminie określonym w wezwaniu do 

usunięcia braków formalnych do rozpatrzenia wniosku. 

3. Jeżeli do wniosku zamiast zaświadczenia student pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń, składa stosowne OŚWIADCZENIE to w rubryce ,,ZAMIAST 

ZAŚWIADCZENIA ZŁOZONO OŚWIADCZENIE’’ w tabeli 1: Szczególne osiągnięcia 

tegorocznego maturzysty, należy postawić znak ,,X’’ w polu ,,TAK’’. 

4. Jeżeli nie jest złożone ani Zaświadczenie ani Oświadczenie w wolnych polach ,,TAK’’ i ,,NIE’’, 

należy postawić znak ,,----‘’ 

TABELA: 1.SZCZEGÓLNE OSIAGNIECIA TEGOROCZNEGO MATURZYSTY 

L.P. SZCZEGÓLNE OSIAGNIĘCIA PUNKTY TAK
*
 

Zamiast 

zaświadczenia, 

złożono 

oświadczenie
 **

 

TAK NIE 

1.  LAUREAT OLIMPIADY 

MIĘDZYNARODOWEJ 

    

2.  LAUREAT OGÓLNOPOLSKIEJ 

OLIMPIADY PRZEDMIOTOWEJ 

    

3.  FINALISTA OGÓLNOPOLSKIEJ 

OLIMPIADY PRZEDMIOTOWEJ 

    

4.  MEDALISTA MISTRZOSTW POLSKI     



 

Suma punktów: ……………………………………………. 

5. Należy postawić znak ,,X’’ w polu na wysokości oświadczenia - dokumentu, 

który jest załączanym do Wniosku zamiast Zaświadczenia, na okoliczność 

uzasadnienie przyznania Świadczenia. 

L.P. OŚWIADCZENIE - Dotyczy TAK
*
 

1.  
OŚWIADCZENIE  

O tym, że jest laureatem olimpiady międzynarodowej. 
 

2.  
OŚWIADCZENIE  

O tym, że jest laureatem ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej 
 

3.  
OŚWIADCZENIE  

O tym, że jest finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej 
 

4.  
OŚWIADCZENIE 

O tum, że jest medalistą mistrzostw Polski  
 

6. INNE OŚWIADCZENIA NIE WYSZCZEGÓLNIONE POWYŻEJ: 

1) ………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis Studenta/wnioskodawcy) 

 
5. ZŁOŻONE WNIOSKI 

Student może dołączyć kopie dokumentów potwierdzających złożenie wniosków do 

odpowiednich organów lub instytucji, o wydanie stosownych Zaświadczeń. 

 

L.P. Student dołączył TAK 

1.  

Wniosek do kierownika programu badawczego o potwierdzenie informacji o 

zakresie udziału studenta w pracach zespołu badawczego  

2.  
Wniosek do organizatora o wydanie odpowiedniego dyplomu lub 

zaświadczenia 
 

3.  Wniosek do organizatora o wydanie zaświadczenia o kwalifikacji  

4.  Wniosek do Związku sportowego (znajdujący się w aktualnym wykazie 
zamieszczonym w komunikacie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 2 sierpnia 

 



 

2019r) o wydanie odpowiedniego zaświadczenia - w przypadku Mistrzostw 
Polski lub zawodów o randze międzynarodowej; 

5.  

Wniosek do Odpowiedniej Organizacji Środowiskowej AZS w przypadku 

Akademickich Mistrzostw Polski lub akademickich rozgrywek o randze 

międzynarodowej. 

 

 
7. INNE ZŁOŻONE WNIOSKI O WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ: 

1) ………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………. 

3) …………………………………………………………………………………. 

4) …………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis pracownika administracji) 


