
* niepotrzebne skreślić 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

System studiów:  stacjonarne / niestacjonarne* 

 

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

 

Wniosek o przyznanie zapomogi 

 

Proszę o przyznanie mi zapomogi z powodu …………………………………………………………… 

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

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

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

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

 

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

(czytelny podpis studenta) 

Lista załączników: (wypełnia student) 

 

1. …………………………………………………………............... 

2. …………………………………………………………............... 

3. ………………………………………………………...............… 

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 statystycznych 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.  

Oświadczam, że dane i informacje podane wyżej są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym oraz 

jestem świadomy/a: odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 286 Kodeksu karnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 

1950, z późn. zm) „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”; odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce; obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pomocy materialnej. 

Oświadczam również że załączone kopie są zgodne z oryginałami. Zapoznałem/am się z zasadami przyznawania 

świadczeń określonymi w Regulaminie świadczeń dla studentów GWSH i akceptuję jego zapisy. 

 

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



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

Imię i nazwisko strony Miejscowość i data 

 

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

 

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

Adres 

OŚWIADCZENIA 

Świadomy(-a) odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym odpowiedzialności 

karnej* i dyscyplinarnej składam następujące oświadczenia: 

 
I. OŚWIADCZENIE O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ NA WIĘCEJ NIŻ JEDNYM 

KIERUNKU 
 

W związku z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz z § 14 

ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów GWSH oświadczam, że w roku akademickim 2019/2020 będę 

pobierał(-a) świadczenie (stypendium socjalne/dla niepełnosprawnych/rektora/zapomogę) jedynie 

w GWSH na kierunku: ………………………………………………………………..  

II.  OŚWIADCZENIE O NIEUKOŃCZENIU INNYCH STUDIÓW 

W związku z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz z § 14 

ust. 2 i 3 Regulaminu świadczeń dla studentów GWSH oświadczam: 

jako student studiów pierwszego stopnia - że nie ukończyłem(-am) dotąd żadnych studiów i jestem 

świadomy(-a), że ukończenie innych studiów pozbawiałoby mnie prawa do świadczeń na obecnych 

studiach, 

jako student studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich – że nie ukończyłem(-am) dotąd 

żadnych studiów z tytułem magistra lub równorzędnym i jestem świadomy(-a), że ukończenie takich 

studiów pozbawiałoby mnie prawa do świadczeń na obecnych studiach. 

III. OŚWIADCZENIE O OKRESIE STUDIOWANIA NIE DŁUŻSZYM NIŻ 6 LAT 

W związku z art. 93 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz z § 14 

ust. 2 Regulaminu świadczeń dla studentów GWSH oświadczam, że okres moich wszystkich 

dotychczasowych studiów (ukończonych i nieukończonych) nie przekroczył razem 6 lat. 

 

Zobowiązuję się bezzwłocznie powiadomić Dział finansowo-księgowy GWSH, gdyby w roku akademickim 

2019/20, w okresie pobierania świadczeń w GWSH, powyższe oświadczenia okazały się nieaktualne w związku 

z pobieraniem świadczeń na innej uczelni lub ukończeniem innych studiów, bądź przekroczeniem 6 lat 

studiowania. 

 

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

         (data)       (czytelny podpis studenta)  

 

 

*przestępstwo określone w art. 233 Kodeksu karnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950, z późń. zm.): „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.” 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002204

