
Załącznik Nr 11 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UR 
 

Kraków, dnia .................................... 
........................................................  

(NAZWISKO I IMIĘ) 

       Rektor 
........................................................  
 
.............................................................                            ...........................................................................  

(wydział, rok studiów, kierunek     Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
        i rodzaj oraz miejsce studiów)  

 
.................................................................................................................................................................... 

(adres stałego miejsca zamieszkania) 
 

.................................................................................................................................................................... 
(telefon kontaktowy, adres e-mailowy) 

 
..........................................................................    .............................................................................. 
                      (nr albumu)                                 (nr PESEL) 
 

                          
 
.................................................................................................................................................... 

                                                (Bank, Oddział i numer konta) 
 

.................................................................................................................................................... 
                                     (studia w innej uczelni – jakiej, rok i rodzaj studiów) 

 

WNIOSEK 
o przyznanie  stypendium rektora dla najlepszych studentów 

w roku akademickim  ....../….... 
 
 
 
Proszę o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów z tytułu1: 
- wysoka średnia ocen, 
- wysokie wyniki sportowe, 
- osiągnięcia naukowe, artystyczne. 
 
 
 

Wysoka średnia ocen: 
 
 
W trakcie poprzedniego roku akademickiego uzyskałam (-em) średnią ocen:  …………………. 
 
Oświadczam, Ŝe w trakcie realizacji poprzedniego roku studiów nie przebywałam (-em) na urlopie 
dziekańskim oraz Ŝe w wyznaczonym terminie uzyskałam(-em) zaliczenia ze wszystkich przedmiotów 
przewidzianych planem studiów.   
 
 
        ……………………………………… 
             (podpis wnioskodawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 



 

Wysokie wyniki sportowe: 
 
Indywidualne uzasadnienie wnioskodawcy: 
              

             

             

             

             

              

             

             

              

 
 
                                                                                       

Wykaz dokumentów potwierdzających osiągnięcia sportowe: 
 
             

             

              

             

              

 
 
                                                                                             ……………………………………… 
             (podpis wnioskodawcy) 
 
 
 
Opinia kierownika Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rolniczego: 
 
             

              

             

             

              

 
 
        …………………………………… 
                (data i podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Osiągnięcia naukowe, artystyczne: 
 
Aktywność naukowa, artystyczna w poprzednim roku akademickim zgodnie z 
załączoną dokumentacją: 
 

              

             

             

             

             

              

             

             

              

 
 
Wykaz dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, artystyczne: 
 
             

             

              

             

              

 
 
                                                                                             ……………………………………… 
             (podpis wnioskodawcy) 
       
 
 
 
 

ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ NA PODSTAWIE ART. 233 KODEKSU KARNEGO1 
ZA PODANIE NIEPRAWDZIWYCH DANYCH OŚWIADCZAM, śE: 

 
1. nie pobieram stypendium rektora dla najlepszych studentów, o które wnioskuję - na innym kierunku studiów, 
2. wszystkie załączone dokumenty oraz zawarte w nich dane, są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, 
3. zapoznałem(am) się z przepisami Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Rolniczego, 

 
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) na potrzeby Komisji Stypendialnej Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie. 

 
        …………………………………..…… 
        (data i czytelny podpis studenta) 
 
 
 

                                                           
1 art. 233 Kodeksu Karnego: 
§ 1.  Kto, składając zeznanie mające słuŜyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 2.  Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich 
uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego 
przyrzeczenie. 



Adnotacje urzędowe1: 
 
I. Potwierdzam kompletność dostarczonych dokumentów poświadczających poszczególne osiągnięcia wnioskodawcy, 
umoŜliwiającą rozpatrzenie niniejszego wniosku. 
 
II. Potwierdzam, Ŝe średnia ocen studenta za rok akademicki ......./..…….   wynosi: …………………..  
Student zrealizował komplet przedmiotów obowiązujących w roku akademickim.   
 
III. Stwierdzam niekompletność dokumentów poświadczających poszczególne osiągnięcia wnioskodawcy, umoŜliwiającą 
rozpatrzenie niniejszego wniosku. 
 
Na podstawie art. 64 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego student został wezwany do usunięcia braków we 
wniosku poprzez dostarczenie następujących dokumentów: 

1...................................................................  
 
2 ...................................................................  
 
3 ...................................................................  
 
Wnioskodawca został poinformowany, iŜ nieusunięcie ww. braków w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia tego 
wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

 

Wezwanie doręczono mi w dniu ................. … 
 
   ………………………… 
     /czytelny podpis studenta/ 
 
 
Wezwanie wysłano w dniu………………………….. 
 

.................................................................................... 
       (data i podpis upowaŜnionego pracownika dziekanatu) 

 
   
 
       
OPINIA  ODWOŁAWCZEJ  KOMISJI  STYPENDIALNEJ:  
Komisja proponuje: 

Przyznać stypendium rektora dla najlepszych studentów w kwocie                            zł miesięcznie 
 
Uwagi OKS:  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
Kraków, dnia ............................                                               ...........................................         
/ miejsce i data wystawienia  /                                                                              / Przewodniczący OKS  
                                                                                                                             czytelny podpis / 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 



 

WNIOSEK DO REKTORA O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY  
WEDŁUG DECYZJI Z DNIA …………… 
 

Indywidualne uzasadnienie wnioskodawcy: 
 

             

             

             

             

             

             

              

             

              

             

             

             

             

             

             

              

              

 
 
......................................................................     ................................................................. 
/data i podpis przyjmującego odwołanie     /data, podpis wnioskodawcy/ 

pracownika dziekanatu/ 

 
 
 


