
                                    
   

1 

 

 

Konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy  

postawił wielu studentów i studentek ukraińskich 

studiujących w polskich uczelniach w trudnej 

sytuacji materialnej.  

Fundacja Edukacyjna Perspektywy  

korzystając ze wsparcia banku  National Westminster 

Bank Plc prowadzi projekt „Stypendia pomocowe 

NatWest-Perspektywy” mający na celu udzielenie 

pomocy ukraińskim studentom i studentkom 

studiującym  

w polskich uczelniach technicznych wchodzących  

w skład Konferencji Rektorów Polskich Uczelni 

Technicznych (KRPUT). 

Jednocześnie Fundacja Akademicka „Na Progu”,  

działająca przy Duszpasterstwie Akademickim „Emaus” w 

Częstochowie, organizuje akcję pomocy tym, którzy tej 

pomocy potrzebują.  

Od dnia 15 marca 2022 r. ruszyła akcja charytatywna  

wsparcia i pomocy dla potrzebujących studentów, 

doktorantów, stażystów, pracowników Uczelni.  

 

 
W ramach zawartej umowy Fundacja Akademicka „Na Progu”  

udzieli wsparcia 40 ukraińskim studentom Politechniki Częstochowskiej  
w postaci jednorazowej pomocy finansowej w wysokości 1000 zł brutto/student.

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI W RAMACH STYPENDIUM POMOCOWEGO  
„NATWEST-PERSPEKTYWY” ZA POŚREDNICTWEM FUNDACJI AKADEMICKIEJ „NA PROGU”  

IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA PCZ ADRES ZAMIESZKANIA (W POLSCE) 

 
 
 

 

DATA URODZENIA MIEJSCE URODZENIA 

 
 
 
 

Wydział Kierunek 
Rok 

studiów 
Nr albumu Forma studiów* 

 
 
 

  
Pierwszy  
stopień 

Drugi  
stopień 

PŁEĆ Telefon System studiów* 

  Stacjonarne Niestacjonarne 

*) niepotrzebne skreślić. 
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Nr konta do zrealizowania wpłaty przyznanej zapomogi  
 
Proszę o przyznanie zapomogi z powodu problemów finansowych spowodowanych inwazją 
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 

 

Uzasadnienie wniosku 

 (dotyczące sytuacji materialnej wnioskodawcy wynikającej z wojny w Ukrainie) 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Do wniosku dołączam następujące załączniki: 

 
1............................................................................................................................................................... 

2............................................................................................................................................................... 

3............................................................................................................................................................... 

4............................................................................................................................................................... 

 
Częstochowa, dnia ……………….….                                                                   …...…………………… 

       (czytelny podpis studenta) 
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OŚWIADCZENIE 

Uprzedzony/a/ o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu karnego - „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 art. 233 Kodeksu karnego - „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 do lat 8” (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z późn. zm.) oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.1)) 
oświadczam, że: 

1. przedstawione we wniosku informacje oraz dołączona do wniosku dokumentacja są kompletne 
i zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Zostałam/em poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przekazanych  

w związku z ubieganiem się o przyznanie zapomogi jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy (z siedzibą 

w Warszawie, przy ulicy Nowogrodzkiej 31, 00-511 Warszawa) na rzecz której działa Fundacja 

Akademicka „Na Progu  (z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Kilińskiego 132, 42-218 Częstochowa) 

oraz otrzymałam/em informacje wynikające z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 24 października 1995 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego 

przepływu tych danych. 

 
Częstochowa, dnia …….…….…….                                                                …..…..…….……….……………… 

    (czytelny podpis studenta) 
 
Data złożenia wniosku 
 
 
Częstochowa, dnia ………………………….., godzina: ……………               …………………………….………… 

                      (osoba odbierająca wniosek) 

 
Zarząd Fundacji „Na Progu” w składzie: 

1) Mariola Ścisłowska 

2) Maciej Sarowski 

3) Małgorzata Szelka 

4) Mateusz Nowak 

na posiedzeniu w dn. …………………..…………….. 

Przyznał / nie przyznał*  zapomogę w wysokości 1000 zł. 

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

                                                    (podpis Prezesa Zarządu Fundacji) 
_______________________ 

*) niepotrzebne skreślić.   


