WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE
Aleja Prymasa Tysiąclecia 38, 01-242 Warszawa, tel. (022) 855 47 59, tel./fax (022) 855 47 58

Wpłynęło:………………

Warszawa, dnia…………….…r.

DO UCZELNIANEJ
KOMISJI STYPENDIALNEJ
WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH
WNIOSEK o przyznanie zapomogi
Rok akademicki 2020/2021
Uprzejmie proszę o przyznanie zapomogi.
Nazwisko……………………………………………Imiona……………………………………………..
Nr albumu…………………….Rodzaj studiów: stacjonarne/niestacjonarne*
/*niepotrzebne skreślić/

Rok studiów……………………Semestr………………………………………………………………….
Kierunek .......................................................………….........................................................................

Studia : I stopnia / II stopnia magisterskie/*
Telefon kontaktowy(………)……………….........Adres e-mail .................................................................
Nr konta…………………………………………………………………………………………………….
UZASADNIENIE:…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

1.
2.
3.

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art.233 § 1 , 286 § 1 Kodeksu karnego – oraz
o odpowiedzialności dyscyplinarnej, o której mowa w art. 307 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oświadczam, że:
Zapoznałem/am się z obowiązującym na dzień składania wniosku „Regulaminem świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i
Języków Obcych w Warszawie .
Wniosek wraz z załącznikami stanowi komplet dokumentacji niezbędnej przy ubieganiu się o wnioskowane świadczenie, a dane w
nich zawarte są zgodne ze stanem faktycznym na dzień składania wniosku.
zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną wynikającą z art. 13 i 14 RODO, oraz, że wypełniłem obowiązki informacyjne wynikające z
ww. przepisów prawa wobec osób, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem i zawarłem we wniosku w celu
ubiegania się o świadczenie
W załączeniu przedkładam niżej wymienione dokumenty potwierdzające moją sytuację:
…………………………………………..…...…
podpis studenta składającego wniosek

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE
Aleja Prymasa Tysiąclecia 38, 01-242 Warszawa, tel. (022) 855 47 59, tel./fax (022) 855 47 58
Informacja: Zgodnie z art. 90 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zapomogę
może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Student zobowiązany jest
udokumentować pogorszenie swojej sytuacji materialnej oraz złożyć wniosek o przyznanie zapomogi.
Przez przejściowo trudną sytuację życiową należy rozumieć:
a.

śmierć członka najbliższej rodziny,

b.

urodzenie dziecka przez studentkę lub urodzenie się dziecka, którego ojcem jest student,

c.

chorobę lub nieszczęśliwy wypadek studenta, jego dziecka lub członka najbliższej rodziny,

d.

klęskę żywiołową (np. powódź, pożar, huragan),

e.

inne zdarzenie losowe, powodujące znaczne pogorszenie się sytuacji materialnej studenta.

DECYZJA REKTORA / KOMISJI STYPENDIALNEJ W SPRAWIE
PRZYZNANIA ZAPOMOGI
Działając na podstawie Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej Wyższej
Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie oraz ustawy z 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz.U. z 2018r. , poz.1668 z późn. zmianami )., Rektor / Komisja Stypendialna
WSTiJO po rozpatrzeniu Pana/i wniosku na posiedzeniu w dniu ……………………...,
przyznała / nie przyznała*
zapomogę socjalną w semestrze ........................ w roku akademickim 2021/2022
w wysokości………………………………jednorazowo
Uzasadnienie: Z treści wniosku i dołączonych do niego dokumentów wynika, że spełnia / nie spełnia*
Pan/i warunki/warunków* do przyznania zapomogi.

……………………………………………
Podpis Rektora

* niepotrzebne skreślić

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE
Aleja Prymasa Tysiąclecia 38, 01-242 Warszawa, tel. (022) 855 47 59, tel./fax (022) 855 47 58

DECYZJA ODWOŁAWCZA REKTORA / KOMISJI STYPENDIALNEJ W
SPRAWIE PRZYZNANIA ZAPOMOGI
Działając na podstawie Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej Wyższej
Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie oraz ustawy z 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz.U. z 2018r. poz. 1668 z późn. zmianami )., Rektor / Komisja Stypendialna WSTiJO po
rozpatrzeniu Pana/i wniosku na posiedzeniu w dniu ……………………...,
przyznał / nie przyznał*
zapomogę w semestrze ................... w roku akademickim 2020/2021
w wysokości………………………………miesięcznie, na okres……………………………..
Uzasadnienie: Z treści wniosku i dołączonych do niego dokumentów wynika, że spełnia / nie spełnia*
Pan/i warunki/warunków* do przyznania zapomogi.

............................................……………………………………………
Rektor WSTiJO / Przewodniczący Komisji Stypendialnej WSTiJO

* niepotrzebne skreślić

