
Załącznik nr 2 

Stypendium socjalne 

 

Nr albumu:  ............................................................ 

Nazwisko i imię:  ............................................................ 

Adres zamieszkania:  ............................................................ 

PESEL:  ............................................................ 

Telefon:  ............................................................ 

Nr konta bankowego:  _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ 

Kierunek studiów:  ............................................................ 

Rok studiów: ............................................................ 

Poziom studiów:  studia pierwszego stopnia  studia drugiego stopnia jednolite magisterskie 

System studiów:  stacjonarne  niestacjonarne 

Nabór: zimowy  letni 

 

 

Wniosek 

o przyznanie stypendium socjalnego 

 

Proszę o przyznanie mi stypendium socjalnego. Łączne dochody w moim gospodarstwie domowym na podstawie 

nw. danych wynoszą miesięcznie ……………… zł. Na jednego członka rodziny dochody wynoszą 

miesięcznie…………zł. Rodzina moja składa się z następujących osób: 

 

Proszę o przyznanie mi stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości na podstawie § 28 ust. 2 Regulaminu: 

TAK/NIE1 

 

Powód zwiększenia: ...................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

 

 

Katowice, …………………….………………………………. 

data i czytelny podpis studenta 

 

Lista załączników (wypełnia student): 

1. Wypełniona tabela dot. dochodu; 

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

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

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

5. ..................................................................................................................... 

6. ..................................................................................................................... 

7. ..................................................................................................................... 

8. ..................................................................................................................... 

9. ..................................................................................................................... 

10. ..................................................................................................................... 

                                                      
1 Niepotrzebne skreślić 



 

Informacje dotyczące składu rodziny studenta 
(zgodnie z § 20 ust. 1 i 2 Regulaminu świadczeń dla studentów GWSH w Katowicach) 

Informacje dotyczące uzyskania bądź utraty dochodu 

 Dochód uzyskany w roku bazowym Dochód 

uzyskany po 

roku bazowym 
Lp. Imię i nazwisko Rok 

urodzenia 

studenta 

Stopień 

pokrewieństwa 

Miejsce 

pracy/inne 

źródła 

utrzymania 

Dochód 

utracony 

(netto) 

Kwota 

dochodu 

uzyskana w 

roku bazowym 

Liczba 

miesięcy 

uzyskana w 

roku bazowym 

Miesięczny 

dochód uzyskany 

   student       

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 

OŚWIADCZENIE: 
 

Oświadczam, że podane przeze mnie informacje o ilości osób pozostających ze mną w gospodarstwie domowym oraz źródłach i wysokości dochodów osiąganych przez te 

osoby, będące podstawą przyznanie mi pomocy materialnej są prawdziwe, rzetelne i kompletne. Potwierdzam, że jestem świadom, iż podanie informacji niezgodnych ze stanem 

faktycznym może być zagrożone odpowiedzialnością karną oraz dyscyplinarną - do wydalenia z Uczelni włącznie. Niniejszym zobowiązuję się do niezwłocznego zwrotu 

wszelkich otrzymanych środków z tytułu pobranych przeze mnie świadczeń pomocy materialnej, przyznanych w oparciu o podane przeze mnie informacje, gdy okaże się, że 

nie były one zgodne ze stanem faktycznym. Znane mi są przepisy Regulaminu świadczeń dla studentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach.  

Oświadczam, że nie jestem kandydatem na żołnierza zawodowego/ żołnierzem zawodowym/ funkcjonariuszem służb państwowych podejmującym studia na podstawie 

skierowania lub zgody właściwego przełożonego oraz jednocześnie nie otrzymuję pomocy w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej 

żołnierzy zawodowych lub przepisów o służbie. 

 

 

Katowice, …………………….………………………………. 

data i czytelny podpis studenta 


