
 

                                                                    Załącznik nr 1  

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO W RAMACH 

PROJEKTU  

„Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja”  
 

DATA WPŁYWU:  
 

PODPIS OSOBY PRZYJMUJĄCEJ WNIOSEK:   
 

 
Wnoszę o przyznanie stypendium motywacyjnego w ramach projektu „Program 

rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja” w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 
 

Dane Wnioskodawcy: 
 
LP. 

Nazwa Proszę uzupełnić poniższe pola drukowanymi literami 

1 Imię (imiona)  

2 Nazwisko  

3 Numer albumu  

4 

Rok studiów stacjonarnych  
I stopnia na kierunku 
Pielęgniarstwo 
w PWSZ w Chełmie 

 

 
 
 

Proszę o przekazywanie stypendium motywacyjnego na konto: 

Nazwa Banku……………………………………………………………………………………………………………….. 

NUMER KONTA BANKOWEGO STUDENTA 

                          

  



 

OŚWIADCZENIE 

Świadoma/y o odpowiedzialności karnej za udzielenie nieprawdziwych informacji – art. 233 § 1 
kk („Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega 
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy lat 8”),odpowiedzialności na podstawie art. 286 § 1 kk 
(„Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego 
rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo 
wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega 
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”) oraz o odpowiedzialności cywilnej 
i dyscyplinarnej, oświadczam, że: 

1. moja średnia arytmetyczna ocen uzyskana w poprzednim roku akademickim, obliczona 
zgodnie Programem Stypendialnym Studenta w Projekcie „Program rozwojowy dla kierunku 
Pielęgniarstwo – II edycja”, wynosi………………..; 

2. nie jestem uczestnikiem/uczestniczką innego projektu współfinansowanego w ramach Osi 
priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, 

3. jestem studentem/ studentką studiów I stopnia kierunku Pielęgniarstwo PWSZ w Chełmie 
z naboru 2018/2019; 

4. powyższe dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym; 

5. zapoznałem/łam się oraz akceptuję obowiązki stypendysty oraz zasady przyznawania 
stypendium motywacyjnego, określone w Programie Stypendialnym Studenta w Projekcie 
„Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo – II edycja”; 

6. w przypadku utraty statusu studenta/studentki lub zaistnienia okoliczności mających wpływ 
na utratę prawa do otrzymywania stypendium motywacyjnego zobowiązuję się niezwłocznie 
powiadomić pisemnie Kierownika Projektu; 

7. zobowiązuję się do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. 

Jako Uczestnik/Uczestniczka Projektu oświadczam, iż zostałem/-am poinformowany/-a, że 
administratorem danych osobowych jest Minister Zdrowia, a także o wszelkich uprawnieniach 
i obowiązkach wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

 

 

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

(miejscowość i data) (czytelny podpis  studenta/studentki) 

 

 

 

 

Wypełnia pracownik Działu Obsługi Studenta Instytutu Nauk Medycznych PWSZ 
w  Chełmie lub pracownik Działu Toku Studiów 

Student/ka  w roku akademickim.............../............ uzyskał/a średnią arytmetyczną ocen, 
wyliczoną zgodnie z Programem Stypendialnym Studenta w projekcie „Program rozwojowy dla 
kierunku Pielęgniarstwo – II edycja”:  .............. 

 
 
 

..................................................... …………………………....................................................................... 
data                                              Podpis i pieczęć 

 


