
Uniwersytet Śląski w Katowicach 
 

WNIOSEK  STUDENTA  
O  PRZYZNANIE  STYPENDIUM ZA WYNIKI W SPORCIE 

na rok akademicki 2008/2009 
 
Dane wnioskodawcy: 
Imi ę i nazwisko 
 
 

Nr albumu 
 
 

Wydział 
 

kierunek / specjalność 
 

rok  
 

Forma / 
Poziom 
studiów (1) 

Stacjonarne  Niestacjonarne  Pierwszego  
stopnia 

 
 

Drugiego  
stopnia 

 Jednolite   
magisterskie 
 

 
 

Miejsce stałego zamieszkania 
 

Obywatelstwo 
 

Telefon kontaktowy / e-mail 
 
 

 (1) -  wpisać X w odpowiednim polu 
W roku ………………… osiągnąłem/am następujące wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym  
lub międzynarodowym: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

…………………..................................................... 
                              (data, podpis studenta)                                         

Do wniosku załączam następujące dokumenty: 
1………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
2………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
3…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
4………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Oświadczenie studenta: 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 § 1 w zw. z § 6  kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r.  
Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej za podawanie nieprawdziwych danych               
o ś w i a d c z a m , Ŝe podane wyŜej informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Oświadczam, iŜ wyraŜam dobrowolną 
zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów stypendialnych. Zapoznałem/am się 
 z zasadami przyznawania świadczeń pomocy materialnej w Uniwersytecie Śląskim. 

……………...................................................... 
                              (data, podpis studenta ) 

W związku z tym iŜ UŚ nie dokonuje wypłat w kasach przyjmuję do wiadomości, iŜ przyznane 
świadczenie zostanie przekazane wyłącznie na mój rachunek bankowy (naleŜy załączyć 
dokument bankowy potwierdzający posiadanie i numer rachunku): 
………………………………………………………………………………………………………………........................ 

(nazwa i adres banku) 
 

Nr 
konta 

               
 

           

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

                              (data, podpis studenta ) 

 Opinia Zarządu Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego (o ile zwróci się o nią Dziekan): 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………...................................................... 
(data, podpis) 

 

Wniosek został złoŜony w dziekanacie…………………………………………………………………………………… 
data, podpis, pieczątka pracownika dziekanatu przyjmującego wniosek 



- 2 - 
 
 

Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – kwalifikacja osiągnięć sportowych 
 
 
Dokumentacja załączona do wniosku uprawnia do zakwalifikowania osiągnięć sportowych do ………………………* 
kategorii 
 
 
……………………………………………..       ………………………………. 
           ( miejscowość, data )                                                                                              (podpis, pieczątka) 
  
  
Dokumentacja załączona do wniosku  nie uprawnia do przyznania stypendium sportowego 
 
 
....................................................................                                        ................................................. 
           ( miejscowość, data )                                                                                              (podpis, pieczątka 
 
 
* podać kategorię w formie słownej (tj. pierwszej, drugiej, trzeciej) 
 

Adnotacje dziekanatu o statusie studenta 
 
 
 
Student zaliczył rok akademicki ………………… / ……………,… w terminie ………………………………………... 
 
ZłoŜył indeks wraz z kartą egzaminacyjną w terminie …………………………………………………………………….. 
 
Przebywa na urlopie …………………………………w terminie ………………………………………………………… 
 
Powtarza rok, semestr przedmiot **  
         

…………………………………………………………. 
               data, pieczęć podpis pracownika dziekanatu 
** podkreślić właściwe 
 

Decyzja organu pierwszej instancji: 
 
 
***Przyznaję / nie przyznaję stypendium za wyniki w sporcie w wysokości 
……………………………………………….. 
na rok akademicki  …………/ …………… 
 
……………………………………………..       ………………………………. 
           ( miejscowość, data )                                                                                              (podpis, pieczątka) 
  
 Uzasadnienie decyzji o nieprzyznaniu …………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………................................................................ 
 
....................................................................                                        ................................................. 
           ( miejscowość, data )                                                                                              (podpis, pieczątka 
 
*** podkre ślić właściwe 
 

 
  
  
 


