
 

 

  

 Imię i nazwisko  ………………………………………               Poznań, dnia …………………… 

 Imię ojca - matki  ……………………………………… 

 Nazwisko  

 panieńskie matki ……………………………………… 

 Adres  

 zameldowania ……………………………………… 

 Kierunek ……………………………………… 

 Stopień  ……………………………………… 

 Tryb  ……………………………………… 

 Rok studiów ……………………………………… 

 Numer albumu ……………………………………… 

 Numer telefonu ……………………………………… 

 Adres e-mail ……………………………………… 

 

Szanowny Pan/Pani 

Wydziałowa Komisja Stypendialna 

        ……………………………………… 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ 

 

Proszę o przyznanie pomocy materialnej w postaci:  

 

Stypendium socjalnego 

Stypendium socjalnego z możliwością zwiększenia z tytułu zamieszkania 

w Domu Studenckim lub obiekcie innym niż Dom Studencki 

Prawa do zamieszkania w Domu Studenckim 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Skład rodziny studenta żyjącej we wspólnym gospodarstwie domowym: 

 

Lp. Nazwisko i imię 
Data 

urodzenia 

Stopień 

pokrewieństwa 

Miejsce 

zatrudnienie/nauki 

(nazwa i adres zakładu 

pracy/nauki) lub inne 

źródło dochodu 

1. 
  

wnioskodawca 
 

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

6. 
    

7. 
    

8. 
    

9. 
    

10. 
    

11. 
    

12. 
    

 

Dodatkowe uzasadnienie podania o pomoc materialną: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

 

 

Dochody rodziny studenta żyjącej we wspólnym gospodarstwie domowym 

(wypełnia Dział Obsługi Studenta): 

Lp. 
Stopień 

pokrewieństwa 

I 

…../….. 

II 

…../….. 

III 

…../….. 

IV 

…../….. 

V 

…../….. 

VI 

…../….. 

1. wnioskodawca       

2. 
       

3. 
       

4. 
       

5. 
       

6. 
       

7. 
       

8. 
       

9. 
       

10. 
       

11. 
       

12. 
       

 

Oświadczenie: 

Oświadczam, że nie złożyłem (-łam) wniosku o przyznanie stypendium na innym kierunku studiów. Świadomy (-a) 
odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, aż do wydalenia mnie z Uczelni i obowiązku zwrotu nieprawnie 
pobranej pomocy materialnej oświadczam, że podane wyżej informacje dotyczące mojej rodziny, żyjącej we wspólnym 
gospodarstwie domowym oraz wykazane rodzaje dochodów i ich wysokość są kompletne i zgodne ze stanem 
faktycznym. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Poznań, dnia ……………………         ……………………………… 
  Podpis studenta 
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