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WNIOSEK

o przyznanie stypendium socjalnego ze środków
przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa
na podstawie dokumentów z poprzedniego semestru
Proszę o przyznanie mi stypendium socjalnego na semestr letni w roku akademickim
20 .......... / 20 .......... na podstawie dochodów za .................. rok. Potwierdzam, że do wniosku
o stypendium socjalne w poprzednim semestrze roku akademickiego 20 ......... / 20 ......... dołączyłem(-łam) kompletną dokumentację dotyczącą dochodów moich i mojej rodziny w roku ................. .
Oświadczam, że nie nastąpiła utrata bądź uzyskanie dochodu. Nie nastąpiła również inna zmiana
mająca wpływ na prawo do stypendium socjalnego (tj. zmiana liczby członków rodziny, ukończenie
przez dziecko lub rodzeństwo 25. roku życia, ukończenie szkoły przez pełnoletnie dziecko lub rodzeństwo, utrata statusu studenta przez dziecko lub rodzeństwo itp.).
Na podstawie art. 184 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym
(o której mowa w pkt 5 Regulaminu) oświadczam, że NIE POBIERAM żadnego z niżej wymienionych świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów (w Gdańskiej Szkole Wyższej
lub innej uczelni): (a) stypendium socjalnego; (b) stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki; (c) stypendium
specjalnego dla osób niepełnosprawnych; (d) stypendium rektora dla najlepszych studentów;
(e) zapomogi.
Oświadczam, że wszystkie przedstawione we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym i że
nie istnieją inne fakty mogące mieć wpływ na decyzję w przedmiocie wniosku. Oświadczam, że
jestem świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdy i zatajanie prawdy.
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