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WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA 

W KŁODZKU 
 

 

Załącznik nr 9 do Regulaminu  

świadczeń dla studentów WSM w Kłodzku 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA                                   

ZA WYRÓZNIAJĄCE WYNIKI W NAUCE, OSIĄGNIĘCIA 

SPORTOWE LUB ARTYSTYCZNE, LUB OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

WE WSPÓŁZAWODNICTWIE CO NAJMNIEJ NA POZIOMIE 

KRAJOWYM na rok akademicki 2021/2022 

 Część A- wypełnia Student 

UWAGA: wypełniać drukowanymi literami 

Nazwisko i imię Studenta 
 

 

Wydział 
 

 

Kierunek studiów 
 

 

Numer albumu 
 

 

Rok studiów  

Semestr 
 

 

Stopień studiów  

PESEL 
 

 

Adres stałego zameldowania 
 

 

Adres do korespondencji 
 

 

Adres e-mail*  

(opcjonalnie / zgoda w punkcie 1) 

 

 

Telefon*  

(opcjonalnie / zgoda w punkcie 1) 
 

 
1. Wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej  

w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w związku 

ze złożeniem wniosku. 

 

………………….
    ( podpis studenta ) 

 

Rachunek bankowy numer: 

                          

 
Oświadczam, że podany przeze mnie numer rachunku bankowego jest zgodny ze stanem faktycznym. 

Jednocześnie zobowiązuję się do natychmiastowego poinformowania Wyższej Szkoły Medycznej  
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WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA 

W KŁODZKU 
 

w Kłodzku o zmianie numeru konta, jak też pozostałych zmianach mających wpływ na przekazywanie 

świadczeń. 

 

2. Świadomy/a odpowiedzialności karnej, cywilno- prawnej i dyscyplinarnej za podawanie 

nieprawidłowych danych, oświadczam, że podane przeze mnie we wniosku dane są zgodne ze 

stanem faktycznym. 

3. Zapoznałem/am się z regulaminem świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Medycznej  

w Kłodzku.  

 

Proszę o przyznanie stypendium Rektora za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub 

artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym na 

podstawie następujących osiągnięć: 
 

UZASADNIENIE WNIOSKU: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ZAŁĄCZONE DOKUMENTY: 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

Kłodzko, dnia  ……………………………     …………………………………. 
                      ( podpis studenta ) 
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WYŻSZA SZKOŁA MEDYCZNA 

W KŁODZKU 
 

 

OŚWIADCZENIE O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ NA 

INNYM KIERUNKU STUDIÓW 

 (wypełniać drukowanymi literami) 

Ja, niżej podpisana/ a ……………………………………………………………………..………… 

świadomy/ a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. Kodeks Karny), stosownie do przepisu art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021.478 t.j.) oświadczam, że w roku akademickim 

2021/2022: 

1. Wskazuję kierunek 

……………………………………………..……………………………………. na którym studiuję  

w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku, jako ten na którym ubiegam się o świadczenie pomocy 

materialnej (zaznaczyć odpowiednio): 

 stypendium socjalne, 

 stypendium dla osób niepełnosprawnych, 

 zapomoga, 

 stypendium rektora dla najlepszych studentów, 

 stypendia rektora za wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne. 

 

2. Nie ubiegałem/am się i nie będę ubiegać się o wyżej wskazane świadczenia pomocy materialnej 

na innym kierunku studiów. 

 

 

Kłodzko, dnia ……………………………                    …………………… 

                          ( podpis studenta ) 

    

Część B           

 

 

 

 

Kwota przyznanego stypendium ……………………………………………… zł. 

 

 

 

 

Kłodzko, dnia  ……………………………     …………………………………. 
                      ( podpis rektora ) 

 

 


