
 

 

  

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

 Adres  

 zameldowania ……………………………………… 

 Wydział ……………………………………… 

 Kierunek ……………………………………… 

 Stopień  ……………………………………… 

 Tryb  ……………………………………… 

 Rok studiów ……………………………………… 

 Numer albumu ……………………………………… 

 Numer telefonu ……………………………………… 

 Adres e-mail ……………………………………… 

Nr 
rachunku 

                          

Nazwa  
i adres 
banku 

 

 

WNIOSEK O ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM SOCJALNEGO 

Proszę o zwiększenie stypendium socjalnego w roku akademickim …………………… 

z tytułu: 

1. zamieszkania w domu studenckim 

 DS AWF 

 DS innej Uczelni, jakiej? …………………………………………………………………… 

2. zamieszkania w obiekcie innym niż dom studencki 

Adres kwatery:  

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

3. zamieszkania w Domu Studenckim lub innym niż Dom Studencki  

z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Motywacja wniosku:  

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

OŚWIADCZENIE: 

1. Świadomy odpowiedzialności karnej za udzielenie nieprawdziwych informacji (art. 233 § 1 kk) oraz 

odpowiedzialności cywilnej oświadczam, że: 

a. Podane przeze mnie we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym, 

b. Nie pobieram i nie ubiegam się o przyznanie zwiększonego stypendium socjalnego na innym kierunku studiów 

(dotyczy także innej uczelni) 

2. Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29.05.1997 (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.)  

wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na przetwarzanie moich danych osobowych 

przez AWF w Poznaniu do celów stypendialnych.  

 

 

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

 

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA POSTANOWIŁA: 

 
a) nie przyznać stypendium socjalnego z powodu 

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

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

b) przyznać zwiększone stypendium socjalne w miesięcznej wysokości 

 

Kwota stypendium: 
 

Data i podpis przewodniczącego 

WKS 
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