
* niepotrzebne skreślić 

 

Nr albumu:  ...............................................................  Katowice, dnia ………….......  

 

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

 

Adres zameldowania: ............................................................... 

 

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

 

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

 

Wydział:  ...............................................................  

 

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

 

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

 

System studiów: stacjonarne / niestacjonarne* 

 

Nabór:   zimowy (październik) / letni (luty)* 

 

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 niżej wymienionych osób: 

 

Lp. Nazwisko imię 
Data 

urodz. 

Stopień 

pokrew. 

względem 

studenta 

Źródło dochodu 

Wysokość     

dochodu 

(netto) 

1   student   

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

Proszę o przyznanie mi stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości: TAK / NIE* 

 

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

 

 

 

......................................................... 
(podpis studenta) 



Oświadczenie 

Oświadczam, że podane przeze mnie informacje o ilości osób pozostających ze mną w 

gospodarstwie domowym oraz o źródłach i wysokości dochodów osiąganych przez te osoby, będące 

podstawą przyznania mi pomocy materialnej są prawdziwe, rzetelne i kompletne. Potwierdzam, że 

jestem świadomy, iż podanie niezgodnych ze stanem faktycznym informacji określonych wyżej 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, w przypadku gdy okaże się, że nie były one zgodne ze stanem faktycznym.  

 

Katowice, dnia ......................................                           ........................................................... 
(podpis studenta) 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych i wyrażam zgodę na ich 

przetwarzanie przez Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego z siedzibą w 

Katowicach, ul. Harcerzy Września nr 3, w celu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej / w 

celach stycznych i archiwalnych. 

Informujemy, że Pana/Pani zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody 

należy przesłać do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail:  iod@gwsh.pl. 

Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.  

Katowice, dnia ......................................                           ............................................................. 
(czytelny podpis studenta) 

 

 

Lista załączników: (wypełnia student) 

 

1. ………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………… 

8. ………………………………………………………… 

9. ………………………………………………………… 

10. ………………………………………………………… 

 

 

 

ROK DOCHÓD 

PODPIS  

PRACOWNIKA DZIAŁU 

……………….. 

 

 

  

 


