
Przetwarzanie ww. Pani/Pana danych osobowych w PCPR w Łęcznej odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 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.  
Treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej PCPR w Łęcznej (https://pcprleczna.pl/nasz-pcpr/ochrona-danych-
osobowych).   
 

 

                            POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 
                                                ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna 
                                           tel. 81 53 15 384, fax. 81 44 58 801 
                             www.pcprleczna.pl, e-mail: sekretariat@pcprleczna.pl 

 
……………………, dnia……………… 

………………………………………… 
            (imię i nazwisko) 

………………………………………… 
             (data urodzenia) 

………………………………………… 
        (adres zamieszkania) 

………………………………………… 
              (nr. telefonu) 

Do Starosty Łęczyńskiego 
za pośrednictwem Dyrektora 
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie 
w Łęcznej 

WNIOSEK 

o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki 

 Zwracam się z prośbą o przyznanie mi pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki,                          

ponieważ obecnie ⃰ : 

1. Uczę się w ………………………………………………………………, klasa/semestr 

…………………………Powyższą szkołę/uczelnię planuję skończyć ………………... 

2. Uczęszczam na kurs ……………………………………………………………………, 

Powyższy kurs realizuję w …………………………………………………………………….., 

Kurs będę realizował/a w okresie od dnia ……………………… do dnia……………………., 

3. Kontynuuję naukę u pracodawcy  ……………………………………………………… 

W celu przygotowania zawodowego, które planuję realizować od dnia ……………………… 

do dnia ………………………… . 

Powyższe świadczenie proszę przekazywać na następujący numer rachunku bankowego: 

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

Właściciel rachunku bankowego: …………………………………………………………….. 

Nazwa Banku: ………………………………………………………………………………… 

 Zobowiązuję się dostarczać na początku każdego semestru zaświadczenie ze 

szkoły/uczelni potwierdzające fakt kontynuowania nauki. 

 Zobowiązuję się również do informowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Łęcznej o każdej zmianie mojej sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma 

wpływ na prawo do niniejszego świadczenia. 

⃰ właściwe uzupełnić /zaznaczyć 
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Do wniosku załączam: 

1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

3. ………………………………… 

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

  

Oświadczenie 

Oświadczam, że zostałem(am) / nie zostałem (am) ⃰ skazany (a) prawomocnym 

wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, przez Sąd …………………. 

Sygn. akt ………………………………………. z dnia ………………………………………. 

Oświadczam również, że toczy się / nie toczy się ⃰ przeciwko mnie postępowanie karne 

o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego w Sądzie ………………………………… 

Sygn. akt………………………………………  z dnia ………………………………………. 

 

 

…..…….……………………………. 
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⃰ właściwe uzupełnić /zaznaczyć 


