
Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 80/2022 
 
wpłynęło do Dziekanatu                                      

 
dnia …….…………….. 

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

          (miejscowość) 
 

 

WNIOSEK O ZMIANĘ FINANSOWANIA STUDIÓW 
 

Wydział /Filia ............................................................................................................................................................. 

Kierunek i rok studiów .............................................................................................................................................. 

Forma studiów .......................................................................................................................................................... 

Poziom studiów ......................................................................................................................................................... 

Telefon/e-mail .......................................................................................................................................................... 

Dane studenta: 

Imię i nazwisko …...................................................................................................................................................... 

Nr albumu …............................................................................................................................................................... 

Miejsce zamieszkania …............................................................................................................................................. 

Adres pobytu studenta-cudzoziemca na terytorium RP lub imię i nazwisko oraz adres pełnomocnika 

do doręczeń* 

 

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

 

 

Wnioskuję o zmianę finansowania studiów w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa 
w art. 79 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574).  
Oświadczam, iż spełniam jeden z poniższych warunków:  
 

 jestem cudzoziemcem – obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej 
lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

 
 jestem cudzoziemcem, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii 
Europejskiej; 

 
 jestem cudzoziemcem, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, 
o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 
o cudzoziemcach (Dz.U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159); 

 
 jestem cudzoziemcem, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z 
ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 



 jestem cudzoziemcem - posiadaczem certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako 
obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 
2019 r. poz. 1480 oraz z2020 r. poz. 285), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1; 

 
 jestem posiadaczem Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego 
pochodzenia; 

 
 jestem cudzoziemcem będącym małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej,    
mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
 jestem cudzoziemcem, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z  okolicznościami, 
o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub 
przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności 
krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego 
wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. 

 

 

W załączeniu przedstawiam dokument potwierdzający podstawę niepobierania opłat za usługi edukacyjne: 

 

1) …......................................................................................................................................................  

2) …...................................................................................................................................................... 

 

……..…........................................ 
podpis wnioskującego 

 

REKTOR: 

Zatwierdzam/ nie zatwierdzam** zmianę/y finansowania studiów od dnia ……………………………………… 

 

 

……..…........................................                
data i podpis Rektora 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

*student-cudzoziemiec, który nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, 
innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowił 
pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula 
Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że 
doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej; w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, 
przeznaczone dla studenta pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia; pełnomocnikiem studenta-
cudzoziemca może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnictwo powinno być 
udzielone na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego 

https://sip.legalis.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odesłania&pap_group=25009741&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true

