Za cznik do Zarz dzenia Rektora nr 8/2019 z dnia 10 lipca 2019 roku.

REGULAMIN
WIADCZE DLA STUDENTÓW
GDA SKIEJ WY SZEJ SZKO Y HUMANISTYCZNEJ W GDA SKU
Rozdzia I
Formy pomocy materialnej
§1
1.Student Gda skiej Wy szej Szko y Humanistycznej mo e ubiega si o pomoc materialn
ze rodków przeznaczonych na ten cel w bud ecie pa stwa w formie:
1) stypendium socjalnego,
2) stypendium dla osób niepe nosprawnych,
3) stypendium rektora
4) zapomogi.
2. Przyznanie wiadczenia , o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 1-4 oraz odmowa jego przyznania
nast puj w drodze decyzji administracyjnej.
Rozdzia II
Organy orzekaj ce w sprawie pomocy materialnej
§2
1. Na wniosek samorz du studenckiego, wiadczenia o których mowa w § 1 ust 1 pkt s
przyznawane przez Komisj Stypendialn i Odwo awcz Komisj Stypendialn .
Decyzj podpisuje przewodnicz cy komisji.
2. Komisj Stypendialn w sk adzie jeden pracownik uczelni oraz pi ciu studentów
powo uje dziekan spo ród studentów delegowanych przez Parlament Studentów i
pracowników uczelni. Obecno
co najmniej dwóch studentów w komisji jest
wystarczaj cym kworum do podejmowania decyzji.
3. Odwo awcz Komisj Stypendialn w sk adzie prorektor ds. studenckich oraz pi ciu
studentów powo uje rektor spo ród studentów delegowanych przez Parlament
Studentów i pracowników uczelni. Obecno co najmniej dwóch studentów w komisji jest
wystarczaj cym kworum do podejmowania decyzji.
4. wiadczenia, o których mowa w § 1 ust 1 pkt 1,2,4 Regulaminu, s przyznawane przez
Komisj Stypendialn , o której mowa w ust.2.
5. Stypendia rektora s przyznawane na wniosek studenta przez Odwo awcz Komisj
Stypendialn , o której mowa w ust.3.
6. Od decyzji Komisji Stypendialnej w sprawie stypendium socjalnego, stypendium dla
osób niepe nosprawnych oraz zapomogi studentowi przys uguje odwo anie do
Odwo awczej Komisji Stypendialnej sk adane w terminie 14 dni od dnia otrzymania
decyzji. Wzór odwo ania stanowi za . nr 14 do Regulaminu. W przypadku decyzji
Odwo awczej Komisji Stypendialnej w sprawie stypendium rektora przys uguje wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy do Odwo awczej Komisji Stypendialnej sk adany w
terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Wzór wniosku stanowi za . nr 15 do
Regulaminu.
7. Od decyzji Odwo awczej Komisji Stypendialnej w sprawie stypendium socjalnego,
stypendium
dla osób niepe nosprawnych oraz zapomogi, a tak e od decyzji
Odwo awczej Komisji Stypendialnej w sprawie stypendium rektora podj tej w wyniku
rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa u ust. 6,
studentowi s y skarga do s du administracyjnego.
8. Nadzór nad dzia alno ci Komisji Stypendialnej i Odwo awczej Komisji Stypendialnej
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sprawuj odpowiednio dziekan lub rektor,
9. W ramach nadzoru, rektor w drodze decyzji administracyjnej mo e uchyli decyzj
Komisji Stypendialnej lub Odwo awczej Komisji Stypendialnej niezgodn z przepisami
ustawy opisanej w ust. 7 lub niniejszym regulaminem.
10. Decyzja o przyznaniu wiadczenia pomocy materialnej, o którym mowa w § 1ust.1 pkt 14 wygasa z ostatnim dniem miesi ca, w którym student zosta skre lony z listy studentów
albo uko czy studia na kierunku, na którym pobiera wiadczenia lub utraci prawo do
wiadczenia na podstawie § 3 ust. 11-16.
Rozdzia III
Postanowienia ogólne
§3
1. Uczelnia posiada fundusz stypendialny i fundusz wsparcia dla osób niepe nosprawnych.
(Art. 409 ust.1 ustawy o szkolnictwie wy szym i nauce ( Dz. U. poz. 1668, z pó n. zm. ))
2. Student mo e otrzymywa stypendia, o których mowa w § 1 ust 1 pkt. 1-3 w danym roku
akademickim przez okres do dziesi ciu miesi cy, a gdy rok studiów trwa jeden semestr
przez okres do pi ciu miesi cy.
3. Stypendia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-3 Regulaminu przyznawane s na rok
akademicki.
4. Stypendia, o których mowa w § 1 ust.1 pkt 1-3 wyp acane s co miesi c a zapomoga o
której mowa w § 1 ust 1 pkt 4 jednorazowo.
5. Wysoko
stypendiów ustalana jest na pocz tku roku akademickiego i mo e ulec
zmianie w nowym semestrze w zale no ci od liczby uprawnionych osób w stosunku do
posiadanej puli stypendialnej.
6. Wszystkie kserokopie dokumentów urz dowych, za czonych do wniosków o stypendia i
zapomogi, powinny by po wiadczone o zgodno ci z orygina em.
7. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepe nosprawnych
oraz zapomogi nale y sk ada do odpowiednich dziekanatów lub przesy
drog
pocztow na adres uczelni z dopiskiem: wniosek o przyznanie pomocy materialnej.
Wnioski o przyznanie stypendium rektora nale y sk ada do odpowiednich dziekanatów
lub przesy
drog pocztow na adres uczelni z dopiskiem: stypendium rektora.
8. Stypendia, o których mowa w ust. 7 wyp acane s od miesi ca, w którym z ono
wniosek.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Stypendialna mo e podnie
wysoko
stypendium studentom znajduj cym si w wyj tkowo trudnej sytuacji
materialnej.
10. Student studiuj cy równocze nie na kilku kierunkach studiów mo e otrzymywa
stypendium socjalne, stypendium dla osób niepe nosprawnych, zapomog , stypendium
rektora tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.
11. wiadczenia o których mowa w § 1 ust 1 Regulaminu:
1) przys uguj na studiach I stopnia , II stopnia i jednolitych studiach magisterskich,
jednak nie d ej ni przez okres 6 lat
2) nie przys uguj studentowi posiadaj cemu tytu zawodowy:
a) magistra , magistra in yniera albo równorz dny
b) magistra , magistra in yniera albo równorz dny, je eli ponownie podejmuje studia
I stopnia.
12. Student jest obowi zany do z enia o wiadczenia o niepobieraniu wiadcze pomocy
materialnej na wi cej ni jednym kierunku. Wzór wniosku stanowi za . nr 2 do
Regulaminu.
13. Rektor dokonuje podzia u dotacji na zadania zwi zane z bezzwrotn pomoc materialn
dla studentów w zakresie okre lonym w § 1ust 1 pkt 1-4 Regulaminu.
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14. rodki z dotacji, o których mowa w ust. 13 przeznaczone na stypendia rektora
przyznawane w liczbie nie wi kszej ni 10% liczby studentów ka dego kierunku Je eli
studentów na kierunku jest mniej ni 10 stypendium rektora mo e by przyznane
jednemu studentowi.
15. Student ubiegaj cy si o wiadczenie, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 1-4 albo
otrzymuj cy takie wiadczenie niezw ocznie powiadamia uczelni o wyst pieniu
okoliczno ci powoduj cej utrat prawa do wiadczenia.
16. Decyzja o przyznaniu prawa do wiadczenia o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-4 wygasa
z ostatnim dniem miesi ca , w którym student utraci prawo do wiadczenia z powodu
uzyskania tytu u zawodowego o którym mowa w ust .11 pkt 2, zosta skre lony z listy
studentów na kierunku na którym otrzymywa wiadczenie albo up yn okres o jakim mowa
w ust. 11 pkt 1.

Rozdzia IV
Stypendium socjalne
§4
1. Stypendium socjalne jest przyznawane na rok akademicki, na wniosek studenta, który
znajduje si w trudnej sytuacji materialnej i wyp acane s co miesi c przez okres do 10
miesi cy w roku akademickim.
2. Rektor w porozumieniu z Parlamentem Studentów Gda skiej Wy szej Szko y
Humanistycznej ustala wysoko dochodu na osob w rodzinie studenta, uprawniaj
do ubiegania si o stypendium socjalne.
3. Wysoko dochodu, o której mowa w ust. 2 ustalana jest corocznie, publikowana jest w
formie zarz dzenia rektora.
4. Student studiów stacjonarnych, znajduj cy si w trudnej sytuacji materialnej mo e
otrzymywa stypendium socjalne w zwi kszonej wysoko ci z tytu u zamieszkania w
domu studenckim lub obiekcie innym ni dom studencki, je eli codzienny dojazd z
miejsca sta ego zamieszkania do uczelni uniemo liwi by lub w znacznym stopniu
utrudnia studiowanie.
5. Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust. 4 mo e otrzymywa
stypendium socjalne w zwi kszonej wysoko ci równie z tytu u zamieszkania
z niepracuj cym ma onkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub obiekcie
innym ni dom studencki.
6. Ka dy wniosek o przyznanie stypendium jest rozpatrywany indywidualnie. W
przypadkach w tpliwych Komisja Stypendialna lub Odwo awcza Komisja Stypendialna
mo e wezwa osob sk adaj
wniosek do osobistego z enia wyja nie , a tak e
mo e za da od studenta przed enia dodatkowej dokumentacji potwierdzaj cej
trudn sytuacj materialn studenta (np. za wiadczenia z O rodka Pomocy Spo ecznej).
7. Komisja Stypendialna i Odwo awcza Komisja Stypendialna mog przeprowadzi
weryfikacj sytuacji materialnej studenta. Stypendium mo e nie zosta przyznane lub
mo e zosta przyznane w ni szej wysoko ci, je eli sytuacja studenta jest lepsza ni
wskazuj na to za wiadczenia o dochodach przedstawione przez studenta.
8. Student otrzymuj cy stypendium socjalne ma obowi zek niezw ocznego poinformowania
komisji stypendialnej i udokumentowania ka dej zmiany sytuacji materialnej dotycz cej
jego osoby i cz onków rodziny uj tych we wniosku stypendialnym. Wzór o wiadczenia
stanowi za . nr 8 do Regulaminu.
§5
1. Wysoko

miesi cznego dochodu na osob

w rodzinie studenta ubiegaj cego si

o
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stypendium socjalne ustala si na zasadach okre lonych w ustawie z dnia 28 listopada
2003r. o wiadczeniach rodzinnych.
1) Przy ustalaniu wysoko ci dochodu uprawniaj cego studenta do ubiegania si o
stypendium socjalne, uwzgl dnia si dochody osi gane przez:
a) studenta,
b) ma onka studenta, a tak e b
ce na utrzymaniu studenta lub jego ma onka dzieci
niepe noletnie, dzieci pobieraj ce nauk do 26 roku ycia, a je eli 26 rok ycia
przypada na ostatnim roku studiów, do ich uko czenia oraz dzieci niepe nosprawne bez
wzgl du na wiek,
c) rodziców, opiekunów prawnych b
faktycznych studenta ,
d) b
ce na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci niepe noletnie, dzieci
pobieraj ce nauk do 26 roku ycia, a je eli 26 rok ycia przypada na ostatnim roku
studiów, do ich uko czenia oraz dzieci niepe nosprawne bez wzgl du na wiek;
2) nie uwzgl dnia si :
a) wiadcze o których mowa w art. 86 ust. 1, art. 359 ust. 1 i art. 420 ust. 1, ustawy z
dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wy szym i nauce ( Dz.,U. poz.1669
z pó n. zm.).
b) stypendiów otrzymanych przez uczniów, studentów i doktorantów w ramach:
- funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
- niepodlegaj cych zwrotowi rodków pochodz cych z pomocy udzielanej przez
pa stwa cz onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
- umów mi dzynarodowych lub programów wykonawczych, sporz dzanych do tych
umów, albo mi dzynarodowych programów stypendialnych,
c) wiadcze pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie
przepisów o systemie o wiaty,
d) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których
mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca1991r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (tekst jednolity; Dz. U. z 2018r. poz.1509 z pó n. zm.)
2. Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z adnym z rodziców,
opiekunów prawnych lub faktycznych, mo e ubiega si o stypendium socjalne bez
wykazywania dochodów osi ganych przez te osoby oraz b
ce na ich utrzymaniu dzieci
niepe noletnie, dzieci pobieraj ce nauk do 26 r. ycia, a je eli 26 r. ycia przypada w
ostatnim roku studiów, do ich uko czenia, oraz dzieci niepe nosprawne bez wzgl du na
wiek, je eli spe nia jeden z nast puj cych warunków:
1) uko czy 26 rok ycia;
2) pozostaje w zwi zku ma
skim;
3) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d;
4) osi gn pe noletnio , przebywaj c w pieczy zast pczej;
5) posiada sta e ród o dochodów i jego przeci tny miesi czny dochód w
poprzednim roku podatkowym oraz w roku bie cym w miesi cach
poprzedzaj cych miesi c z enia o wiadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest
wy szy lub równy 1,15 sumy kwot okre lonych art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o wiadczeniach rodzinnych.
3. Student o którym mowa w ust. 2, sk ada o wiadczenie, e nie prowadzi wspólnego
gospodarstwa domowego z adnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.
4. Rektor albo komisja stypendialna lub odwo awcza komisja stypendialna odmawia przyznania
stypendium socjalnego studentowi, którego miesi czny dochód na osob w rodzinie nie
przekracza kwoty okre lonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
spo ecznej, je eli nie do czy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego
za wiadczenia z o rodka pomocy spo ecznej o sytuacji dochodowej i maj tkowej swojej i
rodziny.
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5. Rektor albo komisja stypendialna lub odwo awcza komisja stypendialna mo e przyzna
studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust.1,4, je eli przyczyny
niedo czenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego za wiadczenia z o rodka
pomocy spo eczne o sytuacji dochodowej i maj tkowej studenta i rodziny studenta by y
uzasadnione oraz student udokumentowa ród a utrzymania rodziny.
6.W przypadku, gdy do ustalania wysoko ci dochodu uprawniaj cego studenta do ubiegania si
o stypendium socjalne przyjmuje si dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego dochód ten
ustala si na podstawie powierzchni u ytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysoko ci
przeci tnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z jednego ha
przeliczeniowego, og aszanego na podstawie art.18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2006 r. Nr.136 poz. 969 z pó n. zm.). W przypadku
uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych, dochody te
sumuje si .
7.W uzasadnionych przypadkach Komisja Stypendialna lub Odwo awcza Komisja Stypendialna
mog za da dor czenia za wiadczenia z o rodka pomocy spo ecznej o sytuacji dochodowej i
maj tkowej studenta i rodziny studenta i uwzgl dni t sytuacj przy ocenie spe nienia przez
studenta kryterium, o którym mowa w ust. 1.
8.W przypadku niedostarczenia przez studenta za wiadczenia, o którym mowa w ust. 7 Komisja
Stypendialna lub Odwo awcza Komisja Stypendialna mo e wezwa studenta do z enia
wyja nie . Nie z enie wyja nie w wyznaczonym terminie skutkuje odmow przyznania
stypendium socjalnego.
9. W przypadku, gdy student pozostaj w zwi zku nieformalnym i posiada dzieci z tego
zwi zku, musi dostarczy akt urodzenia dziecka.
§6
Komplet dokumentów dotycz cych stypendium socjalnego powinien zawiera :
1) Wniosek o przyznanie stypendium. We wniosku nale y uj
wszystkie osoby
stanowi ce rodzin w my l przytoczonych wy ej przepisów. Wzór wniosku stanowi za .
nr 1 do Regulaminu,
2) O wiadczenie cz onka rodziny o wysoko ci sk adek na ubezpieczenie zdrowotne w roku
kalendarzowym poprzedzaj cym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do
stypendium socjalnego. Wzór o wiadczenia stanowi za . nr 3 do Regulaminu,
3) O wiadczenie o przelewaniu kwoty stypendium na konto bankowe. Wzór o wiadczenia
stanowi za . nr 10 do Regulaminu,
4) Za wiadczenie z Urz du Skarbowego o dochodach za zesz y rok (lub za rok
poprzedzaj cy ten rok) dla wszystkich pe noletnich osób uj tych we wniosku (w cznie
ze studentem). Je li który z pe noletnich cz onków rodziny uj tych we wniosku nie
osi gn
w zesz ym roku podatkowym dochodów to powinien przedstawi
za wiadczenie z urz du skarbowego o:
braku dochodów (zerowym dochodzie),
lub o braku NIP-u,
lub informacj o tym, e dana osoba nie rozlicza a si (nie z
a zeznania
podatkowego) za ubieg y rok – z tym, e za wiadczenie takie powinno mie dat
wystawienia od 2 maja do chwili z enia wniosku (za wiadczenia sprzed 2 maja nie
brane pod uwag ).
5) O wiadczenia o prowadzeniu lub nieprowadzeniu dzia alno ci gospodarczej dla
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wszystkich osób pe noletnich uj tych we wniosku (w cznie ze studentem). Wzór
wiadczenia stanowi za . nr 4 do Regulaminu.
6) W przypadku prowadzenia dzia alno ci gospodarczej – za wiadczenie z Urz du
Skarbowego o formie rozliczenia dzia alno ci gospodarczej z Urz dem Skarbowym
(rycza t czy zasady ogólne). W przypadku rozliczania si z US w formie rycza tu –
wiadczenie cz onków rodziny o wysoko ci dochodu z dzia alno ci gospodarczej
osi gni tego w ubieg ym roku podatkowym. Wzór o wiadczenia stanowi za . nr 5 do
Regulaminu.
7) Za wiadczenie o pobieraniu nauki przez rodze stwo i dzieci w asne studenta w
przypadku uko czenia przez nie 18 lat – do wniosku nie wpisuje si rodze stwa i dzieci
asnych pe noletnich, które nie ucz si lub nie studiuj .
8) O wiadczenie o zmianie lub braku zmiany w dochodzie w ubieg ym, lub bie cym roku
podatkowym, w stosunku do dochodu wykazanego we wniosku. W przypadku zmiany
dochodu, do o wiadczenia nale y do czy dokumenty potwierdzaj ce utrat lub
uzyskanie dochodu (np. za wiadczenie od pracodawcy, za wiadczenie z urz du pracy,
decyzja ZUS, postanowienie komornika).
9) O wiadczenie studenta i cz onków jego rodziny o dochodzie niepodlegaj cym
opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wzór o wiadczenia stanowi za . nr 7 do
Regulaminu.
10) W przypadku gospodarstwa rolnego – za wiadczenie w ciwego organu gminy o
wielko ci gospodarstwa rolnego wyra onej w hektarach przeliczeniowych ogólnej
powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzaj cym przyznanie stypendium, lub nakaz
atniczy za ten rok.
11) W przypadku zatrudnienia za granic - za wiadczenie o wynagrodzeniu netto w
dewizach otrzymywanych przez studenta lub cz onka jego rodziny.
12) Ewentualne zestawienie dochodów nie wykazanych w rocznym zeznaniu podatkowym
po wiadczone dokumentami (odcinki alimentów, rent, odpis z wyroku s du rodzinnego i
inne).
13) W przypadku ubiegania si o stypendium socjalne w zwi kszonej wysoko ci, o którym
mowa w § 4 ust. 5 i 6 Regulaminu: o wiadczenie, i codzienny dojazd z miejsca sta ego
zamieszkania do uczelni uniemo liwia by lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie.
Wzór o wiadczenia stanowi za . nr 9 do Regulaminu.
14) O wiadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 12 Regulaminu.
Rozdzia V
Stypendium rektora
§7
1. Stypendium rektora mo e otrzyma student, który uzyska za rok studiów wysok redni
ocen, okre lon w ust. 4 lub posiada osi gni cia naukowe, artystyczne lub wysokie
osi gni cia sportowe we wspó zawodnictwie mi dzynarodowym lub krajowym.
2. O stypendium rektora mo e ubiega si student przyj ty na pierwszy rok studiów w roku
enia egzaminu maturalnego, który jest:
1) laureatem olimpiady mi dzynarodowej albo laureatem lub finalist olimpiady stopnia
centralnego, o których mowa w przepisach o systemie o wiaty, je eli profil olimpiady
jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporz dkowany kierunek studiów,
2) medalist co najmniej wspó zawodnictwa sportowego o tytu Mistrza Polski w danym
sporcie, o których mowa w przepisach o sporcie.
3. Stypendium, o którym mowa w ust. 1, jest przyznawane na jeden rok akademicki, na
wniosek studenta. Wzór wniosku stanowi za . nr 11 do Regulaminu.
4. Stypendium rektora za wyró niaj ce wyniki w nauce mo e otrzyma student, który uzyska
w poprzednim roku akademickim, redni ocen z przedmiotów obj tych planem studiów
mieszcz
si w 8% najwy szych rednich ocen na kierunku, na którym studiuje. Je eli
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liczba studentów jest mniejsza ni 10, stypendium rektora mo e by przyznane jednemu
studentowi. Studentów , o których mowa w ust. 2, nie uwzgl dnia si przy ustalaniu liczby
studentów otrzymuj cych stypendium rektora, o której mowa w zdaniu pierwszym.
5. Warunkiem otrzymania stypendium jest terminowe z enie w dziekanacie karty
okresowych osi gni studenta ze wszystkimi wpisami z dwóch ostatnich semestrów.
6. Przez osi gni cia naukowe, o których mowa w ust.1, rozumie si nast puj ce osi gni cia
w bie cym lub poprzednim roku akademickim:
1) publikacje naukowe lub popularnonaukowe w czasopismach,
2) udzia w projektach badawczych prowadzonych przez uczelni ,
3) wyst pienia na konferencjach naukowych,
4) nagrody i wyró nienia w konkursach o zasi gu krajowym i mi dzynarodowym,
5) inne sukcesy naukowe.
7.Przez osi gni cia artystyczne, o których mowa w ust.1, rozumie si nast puj ce osi gni cia
w bie cym lub poprzednim roku akademickim:
1) nagrody w konkursach o zasi gu krajowym i mi dzynarodowym,
2) dzie a artystyczne, w tym plastyczne, literackie, muzyczne, które uzyska y bardzo dobre
recenzje profesjonalistów z danej dziedziny sztuki,
3) udzia w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelni lub we wspó pracy z
innymi o rodkami akademickimi lub kulturalnymi,
4) autorstwo lub wspó autorstwo patentu lub wzoru u ytkowego maj cego walory
artystyczne,
5) inne sukcesy artystyczne.
8.Przez wysokie wyniki sportowe, o których mowa w ust. 1, rozumie si :
1) reprezentowanie Polski na zawodach sportowych mi dzynarodowych,
2) udzia studenta w fina ach mistrzostw Polski,
3) zaj cie jednego z sze ciu czo owych miejsc na zawodach rangi krajowej,
4) wielokrotne reprezentowanie uczelni w ró nego rodzaju zawodach rangi krajowej.
9. W przypadku, gdy podstaw przyznania stypendium stanowi wysokie wyniki sportowe,
o których mowa w ust. 8, wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych
studentów jest opiniowany przez kierownika Studium Wychowania Fizycznego GWSH
lub inn kompetentn osob wskazan przez rektora.
10. Przyznanie stypendiów ustala si na podstawie jednej redniej arytmetycznej obliczonej
cznie z ocen z egzaminów i zalicze uzyskanych w sesji zimowej i letniej (zwyk ej i
poprawkowej).
W przypadku, gdy rednia ocen studenta wyliczona jest wed ug skali ocen od 1 do 6 lub
od 2 do 6, rednia przelicza si wed ug zasad:
w przypadku ocen w skali 1 – 6, redni ocen w skali 2 – 5 uzyskuje si przeliczaj c
wed ug wzoru: ocena (2-5) = 0,6 x ocena (1-6) + 1,4,
w przypadku ocen w skali 2 – 6, ocen w skali 2 – 5 uzyskuje si przeliczaj c wed ug
wzoru: ocena (2-5) = 0,75 x ocena (2-6) + 0,5.
11. Stypendium rektora przys uguje studentowi nie wcze niej ni po zaliczeniu pierwszego roku
studiów, z zastrze eniem postanowie okre lonych w ust. 2. Wyj tkiem s studenci pierwszego
roku studiów drugiego stopnia, rozpocz tych w terminie roku od uko czenia studiów
pierwszego stopnia. Studenci ci musz spe nia okre lone kryteria b
ce podstaw
przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów na ostatnim roku studiów pierwszego
stopnia.
12. Studentowi podejmuj cemu studia w GWSH w drodze przeniesienia z innej uczelni
przys uguje stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie ocen za rok studiów
uzyskanych w poprzedniej uczelni, pod warunkiem udokumentowania redniej ocen (ksero
indeksu lub kart egzaminacyjnych – potwierdzone za zgodno z orygina em).
13. Student traci prawo do stypendium rektora w przypadkach okre lonych w § 10 ust. 1 pkt. 15 regulaminu.
14.Student mo e równocze nie otrzymywa stypendium rektora dla najlepszych studentów i
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stypendium ministra za wybitne osi gni cia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa
studenta do wiadcze pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium
przyznawanego przez organy samorz du terytorialnego oraz pracodawców, a tak e
pochodz cych ze rodków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Rozdzia VI
Stypendium specjalne dla osób niepe nosprawnych
§8
1. Stypendium dla osób niepe nosprawnych jest przyznawane na jeden rok akademicki, na
podstawie wniosku. Wzór wniosku stanowi za . nr 12 do regulaminu.
2. Stypendium
dla osób niepe nosprawnych mo e otrzyma
student z tytu u
niepe nosprawno ci potwierdzonej orzeczeniem w ciwego organu.
3. Stypendium dla osób niepe nosprawnych nie jest uzale nione od sytuacji materialnej
studenta.
4. Student ubiegaj cy si o wiadczenie okre lone w ust. 1 do wniosku do cza orzeczenie o
niepe nosprawno ci lub orzeczenie o którym mowa w art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe nosprawnych
(tekst jednolity; Dz.U. z 2018 roku, poz. 511 )
5. W przypadku gdy niepe nosprawno powsta a w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytu u
zawodowego, student mo e otrzyma wiadczenie o którym mowa w ust 1, tylko na jednym
kolejnym kierunku studiów, jednak nie d ej ni przez okres 6 lat.
Rozdzia VII
Zapomogi
§9
1. Zapomoga mo e by przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalaz si
przej ciowo w trudnej sytuacji materialnej, a w szczególno ci z powodu:
1) ci kiej choroby studenta,
2) mierci lub ci kiej choroby cz onka rodziny studenta,
3) kl ski ywio owej (np. po aru, powodzi),
4) kradzie y,
5) nieszcz liwego wypadku.
Wzór wniosku stanowi za . nr 13 do Regulaminu.
2. Zdarzenia podane przez studenta musz by udokumentowane za wiadczeniami w ciwych
organów (np. policja, stra po arna, ZOZ, firma ubezpieczeniowa).
3. Student mo e otrzyma zapomog dwa razy w roku akademickim.
4. Wysoko
zapomogi ustalana jest indywidualnie i uzale niona jest od sytuacji, w jakiej
znalaz si student.
5. Maksymalna wysoko zapomogi nie mo e przekroczy 2.000 z .
Rozdzia VIII
Przepisy ko cowe
§ 10
1. Student traci prawo do stypendiów w nast puj cych przypadkach:
8

2.
3.
4.
5.

1) zostaje mu udzielony urlop dzieka ski, z wyj tkiem przypadku, gdy podstaw do jego
udzielenia stanowi a choroba studenta,
2) zostaje skre lony z listy studentów,
3) ko czy studia pierwszego lub drugiego stopnia przed up ywem regulaminowego
terminu.
4) zosta zawieszony w prawach studenta orzeczeniem komisji dyscyplinarnej,
5) uzyska pomoc materialn na podstawie nieprawdziwych danych.
czna miesi czna wysoko stypendiów, o których mowa w § 1 p. 1 i 3 Regulaminu nie
mo e by wi ksza ni 38% wynagrodzenia profesora.
Przyznane wiadczenia pomocy materialnej wp acane s na konta bankowe wskazane
przez studentów. Wzór o wiadczenia stanowi za . nr 10 do Regulaminu.
wiadczenia pomocy materialnej dla studentów zwolnione s z podatku dochodowego od
osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r, poz.1509, z pó n. zm.).
W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu stosuje si przepisy
ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wy szym i nauce ( Dz.U., poz. 1668
z pó n. zm.).
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Za cznik nr 1 do Regulaminu
10.07.2019 r.

wiadcze dla Studentów Gda skiej Wy szej Szko y Humanistycznej w Gda sku, Zarz dzenie Rektora nr 8/2019 z dnia

Gda sk, dnia ........................
.......................................................................................
(nazwisko i imi )

.......................................................................................
(wydzia )

.......................................................................................
(adres)

.......................................................................................
(kierunek)

.......................................................................................
(nr tel. – komórkowy/stacjonarny)

.......................................................................................
(studia stacjonarne/niestacjonarne, I stopie /II stopie )

.......................................................................................
(adres e-mail)

.......................................................................................
(semestr)

.......................................................................................
(nr albumu)

PESEL

Wydzia owa Komisja Stypendialna
Gda ska Wy sza Szko a Humanistyczna w Gda sku

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO
,

Prosz o przyznanie (nale

y zaznaczy krzy ykiem):

stypendium socjalnego
stypendium socjalnego w zwi kszonej wysoko ci z tytu u zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym ni

Sk ad rodziny oraz ród a i wysoko
lp.

nazwisko i imi

1.

data
urodz.

dom studencki

jej dochodów:
stopie
pokrewie stwa

dochód pomniejszony
o podatek nale ny oraz
sk adki na ubezp. spo .
i zdrowotne na podstawie
za w. z Urz du Skarbowego

ród a dochodów*

wnioskodawca

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nale y wpisa wszystkie ród a dochodów potwierdzone stosownymi za wiadczeniami, stanowi cymi za cznik do niniejszego wniosku: pozostawanie na utrzymaniu rodziców, ma onków, zatrudnienie, emerytura, renta, alimenty, prowadzenie
dzia alno ci gospodarczej (jakiego typu i miejsce), najem, dzier awa, praca na umow zlecenie, umow o dzie o, zasi ek dla bezrobotnych, gospodarstwo rolne, inne ród a dochodów.

RAZEM DOCHODY NETTO (rocznie) ................... : 12 m-cy : ilo

osób w rodzinie = MIESI

CZNY DOCHÓD NA OSOB

: ………..…

wiadomy(a) odpowiedzialno ci karnej za podanie nieprawdziwych danych, a do wydalenia ni ej podpisanego studenta z Uczelni i obowi zku zwrotu
nieprawnie pobranej pomocy materialnej
wiadczam, e podane wy ej informacje dotycz ce sk adu mojej rodziny oraz wykazane ród a i wysoko ci jej
dochodów s kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Wszelkie zmiany dotycz ce rodziny i dochodów w rodzinie, jestem zobowi zany zg asza na bie co.
Zgodnie z;- Ogólnym rozporz dzeniem o ochronie danych RODO oraz ustaw z dnia 21.02.2019 roku ( Dz.U. z 2019 r. poz.730 )
- Ustaw o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)
- Ustaw
o ochronie informacji niejawnych ( j.t .Dz. U. z 2019 r. poz.742 )
wyra am zgod
na gromadzenie
i przetwarzanie przez Gda sk Wy sz Szko
Humanistyczn w Gda sku moich danych osobowych do celów stypendialnych. Zosta em(am)
poinformowany(a) o przys uguj cym mi prawie wgl du do moich danych i ich aktualizacji.
wiadczam, e zapozna em(am) si z tre ci Regulaminu

Gda sk, dnia ...........................

wiadcze dla Studentów Gda skiej Wy szej Szko y Humanistycznej w Gda sku.

..........................................................
(podpis wnioskodawcy)

Wype nia pracownik przyjmuj cy dokumenty
Potwierdzam kompletno wymaganych za wiadcze o dochodach dla wszystkich osób pe noletnich uj tych we wniosku oraz
kompletno z onych za czników (podpisanych przez studenta).
…………………………………..

…………………………………….

1

Za cznik nr 1 do Regulaminu
10.07.2019 r.
data z

wiadcze

dla Studentów Gda skiej Wy szej Szko y Humanistycznej w Gda sku, Zarz dzenie Rektora nr 8/2019 z dnia

enia

...............................................
(nazwisko i imi studenta)

czytelny podpis pracownika

............................................................................................................ …………………………
(adres sta ego miejsca zamieszkania)

(nr albumu)

PESEL

Decyzja Komisji Stypendialnej1:
Przyznano stypendium socjalne.
Nie przyznano stypendium socjalnego.
Uzasadnienie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Data …………………….

1

Niepotrzebne skre li

Podpisy cz onków Komisji:

Podpis Przewodnicz cego Komisji Stypendialnej:

2

Za cznik nr 2 do Regulaminu wiadcze dla Studentów Gda skiej Wy szej Szko y Humanistycznej w Gda sku, Zarz dzenie Rektora nr 8/2019
z dnia 10.07.2019 r.

Gda sk, dnia ........................

...........................................................................................................
(nazwisko i imi )

...........................................................................................................
(wydzia )

...........................................................................................................
(adres)

...........................................................................................................
(kierunek)

...........................................................................................................
(nr tel. – komórkowy/stacjonarny)

...........................................................................................................
(studia stacjonarne/niestacjonarne, I stopie /II stopie )

...........................................................................................................
(adres e-mail)

...........................................................................................................
(semestr)

...........................................................................................................
(nr albumu)

WIADCZENIE STUDENTA
wiadczam, e:
tak

nie

Jestem studentem(k ) innego kierunku GWSH

(jakiego?) ……………..……………………….…
tak

nie

Jestem studentem(k ) innej Uczelni

(jakiej?) ……………………………………..…....
tak

Jestem absolwentem studiów

nie

I stopnia

kierunek ………………………………..………...

termin uko czenia studiów I stopnia (miesi c i rok) .…………………….………..…
tak

II stopnia

nie

kierunek ………………..…….…………………..

termin uko czenia studiów II stopnia (miesi c i rok) .…………………….………..…
Nie pobieram
uczelniach.

wiadcze

pomocy materialnej na innym kierunku studiów GWSH ani na innych

wiadczam, e jestem wiadomy(a), i :
1.

2.

3.

zgodnie z art. 93 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wy szym i nauce (Dz. U. poz 1668 z pó n. zm.), student studiuj cy
równocze nie na kilku kierunkach studiów mo e otrzymywa stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepe nosprawnych,
zapomog ,
stypendium
rektora
dla
najlepszych
studentów
i
stypendium
ministra
za
wybitne
osi gni cia
tylko
na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów,
zgodnie z art. 93 ust 2 i ust 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wy szym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z pó n. zm.) wiadczenia
(stypendium socjalne, stypendium dla osób niepe nosprawnych, stypendium rektora, stypendium ministra za wybitne osi gni cia, zapomoga)
1) przys uguj na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie d ej ni przez okres
6 lat
2) nie przys uguj studentowi, posiadaj cemu tytu zawodowy:
a)magistra, magistra in yniera albo równorz dny
b) licencjata , in yniera albo równorz dny, je eli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia,
.Przepis stosuje si do osób posiadaj cych tytu y zawodowe uzyskane za granica.
zgodnie z art. 91 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wy szym i nauce (Dz. U. poz 1668 z pó n. zm.)
o przyznanie stypendium rektora mo e ubiega si równie student pierwszego roku studiów przyj ty w roku z enia egzaminu maturalnego
który jest:
1) laureatem olimpiady mi dzynarodowej albo laureatem lub finalist olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o
systemie o wiaty;
2) medalist co najmniej wspó zawodnictwa sportowego o tytu Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

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

Za cznik nr 3 do Regulaminu wiadcze dla Studentów Gda skiej Wy szej Szko y Humanistycznej w Gda sku, Zarz dzenie
Rektora nr 8/2019 z dnia 10.07.2019 r.

………………………………………………
(imi i nazwisko wnioskodawcy/cz onka rodziny*)

WIADCZENIE WNIOSKODAWCY/CZ ONKA RODZINY* O WYSOKO CI SK ADEK
NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJ CYM
ROK AKADEMICKI, W KTÓRYM JEST USTALANE PRAWO
DO STYPENDIUM SOCJALNEGO

wiadczam, e w roku kalendarzowym ……..…………… wysoko

sk adki

na ubezpieczenia zdrowotne wynios a ………………. z …………… gr.

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności za złożenie
fałszywego oświadczenia.

………………………...
(miejscowo , data)

………………….…………………………………….
(podpis wnioskodawcy/cz onka rodziny*
sk adaj cego o wiadczenie)

* niepotrzebne skre li

Za cznik nr 4 do Regulaminu wiadcze dla Studentów Gda skiej Wy szej Szko y Humanistycznej w Gda sku, Zarz dzenie
Rektora nr 8/2019 z dnia 10.07.2019 r.

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

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

nazwisko i imi studenta

miejscowo

i data

WIADCZENIE DLA WSZYSTKICH OSÓB PE NOLETNICH UJ TYCH WE
WNIOSKU O PROWADZENIU/NIEPROWADZENIU DZIA ALNO CI
GOSPODARCZEJ W ………... r.
W tabelach nale y uj
wszystkie osoby pe noletnie (ze studentem w cznie)
w zale no ci od tego czy prowadzi y, czy nie prowadzi y dzia alno ci gospodarczej
w ubieg ym roku rozliczeniowym.

Osoby, które w ………. r. prowadzi y dzia alno
lp.

imi i nazwisko

gospodarcz :

stopie pokrewie stwa ze
studentem

1.
2.
3.
1. W przypadku prowadzenia dzia alno ci gospodarczej i rozliczania si
na zasadach ogólnych – nale y dostarczy za wiadczenie o tej formie
rozliczenia z Urz dem Skarbowym.
2. W przypadku prowadzenia dzia alno ci i rozliczania si w formie rycza tu od
przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej – nale y dostarczy
za wiadczenie o tej formie rozliczenia z Urz dem Skarbowym oraz wype ni
dodatkowo za cznik nr 5.

Osoby, które w ………… r. nie prowadzi y dzia alno ci gospodarczej:
lp.

imi i nazwisko

stopie pokrewie stwa ze
studentem

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
wiadczam, e powy sze informacje s zgodne z prawd .
……………………….…
podpis studenta

Za cznik nr 5 do Regulaminu wiadcze dla Studentów Gda skiej Wy szej Szko y Humanistycznej w Gda sku, Zarz dzenie
Rektora nr 8/2019 z dnia 10.07.2019 r.

(Wype niaj
osobno wszyscy cz onkowie
i rozliczaj cy si w ni ej okre lonej formie)

rodziny

prowadz cy

dzia alno

...........................................................
(nazwisko i imi )

...........................................................
(wydzia i kierunek)

WIADCZENIE CZ ONKÓW RODZINY O WYSOKO CI DOCHODU
UZYSKANEGO Z POZAROLNICZEJ DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ
DLA OSÓB ROZLICZAJ CYCH SI NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O
ZRYCZA TOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH
PRZYCHODÓW OSI GANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE
wiadczam,
e w roku kalendarzowym
z dzia alno ci opodatkowanej w formie:

………..

uzyska em(am)

dochód

(zakre li odpowiedni kwadrat)
q

Rycza tu od przychodów ewidencjonowanych
Karty podatkowej

1.
2.
3.
4.
5.

Dochód brutto …………………………………… ......................... z . ...... gr.
Nale ne sk adki na ubezpieczenie spo eczne wynios y ............. z . ...... gr.
Nale ne sk adki na ubezpieczenie zdrowotne wynios y ............. z . ...... gr.
Nale ny zrycza towany podatek dochodowy wyniós ................. z . ...... gr.
Dochód po odliczeniach …. 1- (2+3+4) ….. wyniós ……………z . ...... gr.

q

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

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

(miejscowo , data)

(podpis osoby o wiadczaj cej)

Za cznik nr 6 do Regulaminu
nr 8/2019 z dnia 10.07.2019 r.

wiadcze dla Studentów Gda skiej Wy szej Szko y Humanistycznej w Gda sku, Zarz dzenie Rektora

Nale y wype ni o wiadczenie 1 lub 2 w zale no ci od tego, czy dochód uleg , czy nie uleg
zmianie.

WIADCZENIE 1
Na podstawie § 6 pkt.8 Regulaminu wiadcze dla studentów GWSH w Gda sku,
w zwi zku ze z onym wnioskiem o przyznanie stypendium na rok akademicki
20...../20.....
wiadczam, i dochód mój i cz onków mojej rodziny w okresie od 1 stycznia
……… r. do dnia podpisania niniejszego o wiadczenia nie uleg zmianie w stosunku do
dochodu wykazanego we wniosku.
.....................................
data i podpis
osoby sk adaj cej o wiadczenie

WIADCZENIE 2
Na podstawie § 6 pkt.8 Regulaminu wiadcze dla studentów GWSH w Gda sku,
w zwi zku ze z onym wnioskiem o przyznanie stypendium na rok akademicki
20…../20…..
wiadczam, i dochód mój i cz onków mojej rodziny w okresie od 1 stycznia
………. r. do dnia podpisania niniejszego o wiadczenia zwi kszy si / zmniejszy si
(niepotrzebne skre li ) w stosunku do dochodu wykazanego we wniosku z nast puj cego
powodu ................................................................ (wpisa przyczyn ).
Za cza si za wiadczenie (od pracodawcy, z urz du pracy, decyzja ZUS, komornika itp.)
cz onka rodziny, którego zmieniony dochód dotyczy.

....................................
data i podpis
osoby sk adaj cej o wiadczenie

Utrata dochodu mo e by spowodowana:
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
b) utrat prawa do zasi ku dla bezrobotnych,
c) utrat zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej , z wy czeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzie o,
d) utrat emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e) wyrejestrowaniem pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej,
f) wydzier awieniem gospodarstwa rolnego.
Uzyskanie przez cz onka rodziny dochodu mo e by spowodowane:
a) zako czeniem urlopu wychowawczego,
b) uzyskaniem prawa do zasi ku dla bezrobotnych,
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wy czeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy
o dzie o,
d) uzyskaniem emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e) rozpocz ciem pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej,
f) dzier aw gospodarstwa rolnego.

Za cznik nr 7 do Regulaminu
10.07.2019 r.

wiadcze dla Studentów Gda skiej Wy szej Szko y Humanistycznej w Gda sku, Zarz dzenie Rektora nr 8/2019 z dnia

Gda sk, dnia ………………..

...........................................................
nazwisko i imi studenta

...........................................................
wydzia i kierunek

WIADCZENIE STUDENTA O DOCHODZIE NIEPODLEGAJ CYM OPODATKOWANIU PODATKIEM
DOCHODOWYM
wiadczam, e w roku kalendarzowym …….., ja i cz onkowie mojej rodziny uzyskali my dochód z tytu u
(nale y wpisa rodzaj uzyskanego dochodu, np. alimenty, dochód z gospodarstwa rolnego oraz kwot
uzyskan przez ca y ubieg y rok podatkowy):
1. .............................................................. w wysoko ci .................................
2. .............................................................. w wysoko ci .................................
3. .............................................................. w wysoko ci .................................
...............................................
Podpis studenta

wiadczam, e w roku kalendarzowym ………., ja i cz onkowie mojej rodziny nie uzyskali my adnego
dochodu niepodlegaj cego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
…………………………….
Podpis studenta

Za cznik nr 8 do Regulaminu
10.07.2019 r.

wiadcze dla Studentów Gda skiej Wy szej Szko y Humanistycznej w Gda sku, Zarz dzenie Rektora nr 8/2019 z dnia

Gda sk, dnia ........................
.......................................................................................
(nazwisko i imi )

.......................................................................................
(wydzia )

.......................................................................................
(adres)

.......................................................................................
(kierunek)

.......................................................................................
(nr tel. – komórkowy/stacjonarny)

.......................................................................................
(studia stacjonarne/niestacjonarne, I stopie /II stopie )

.......................................................................................
(adres e-mail)

.......................................................................................
(semestr)

.......................................................................................
(nr albumu)

PESEL

Komisja Stypendialna
Gda ska Wy sza Szko a Humanistyczna
w Gda sku

WIADCZENIE STUDENTA O ZMIANIE SYTUACJI MATERIALNEJ
wiadczam, e od dnia …………………….. (nale y poda pe
dat ), w odniesieniu do danych podanych
we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki ……………………., uleg a zmianie
sytuacja materialna mojej rodziny w zakresie (nale y zaznaczy krzy ykiem):
O zwi kszenia wysoko ci dochodów,
O zmniejszenia wysoko ci dochodów,
O uzyskanie dochodu w rozumieniu art. 3 pkt. 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o wiadczeniach
rodzinnych (Dz.U.z 2017 r. poz.1952 z pó n. zm.)
O liczby osób we wspólnym gospodarstwie domowym,
O inne (nale y wymieni )
…………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..…..
Zmiany dotycz ……………….…………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
(nale y poda imi i nazwisko cz onka/cz onków rodziny oraz stopie pokrewie stwa)

Do o wiadczenia do czam nast puj ce dokumenty po wiadczaj ce zmian sytuacji materialnej:
1. ………………………………………………………
2. ………………………………………………………
3. ………………………………………………………
4. ………………………………………………………
wiadomy(a) odpowiedzialno ci karnej za podanie nieprawdziwych danych, a do wydalenia ni ej podpisanego studenta z Uczelni i obowi zku zwrotu
nieprawnie pobranej pomocy materialnej
wiadczam, e podane wy ej informacje dotycz ce sk adu mojej rodziny oraz wykazane ród a i wysoko ci
jej dochodów s kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Wszelkie zmiany dotycz ce rodziny i dochodów w rodzinie, jestem zobowi zany zg asza
na bie co.
Zgodnie z ;- Ogólnym rozporz dzeniem o ochronie danych RODO oraz ustaw z dnia 21.02.2019 roku ( Dz.U. z 2019 r. poz.730 )
- Ustaw o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)
- Ustaw
o ochronie informacji niejawnych ( j.t .Dz. U. z 2019 r. poz.742 )
wyra am zgod
na gromadzenie
i przetwarzanie przez Gda sk Wy sz Szko Humanistyczn w Gda sku moich danych osobowych do celów stypendialnych. Zosta em(am)
poinformowany(a) o przys uguj cym mi prawie wgl du do moich danych i ich aktualizacji.
wiadczam, e zapozna em(am) si z tre ci Regulaminu

Gda sk, dnia ...........................

wiadcze

dla Studentów Gda skiej Wy szej Szko y Humanistycznej w Gda sku.

..........................................................
(podpis wnioskodawcy)

Wype nia pracownik przyjmuj cy dokumenty
Potwierdzam przyj cie dokumentów po wiadczaj cych zmian sytuacji materialnej, wymienionych wy ej.
…………………………………..
data z enia

…………………………………….
czytelny podpis pracownika

1

Za cznik nr 8 do Regulaminu
10.07.2019 r.

wiadcze dla Studentów Gda skiej Wy szej Szko y Humanistycznej w Gda sku, Zarz dzenie Rektora nr 8/2019 z dnia

............................................... ............................................................................................................ ………………………
(nazwisko i imi studenta)

(adres sta ego miejsca zamieszkania)

(nr albumu)

PESEL

Decyzja Komisji Stypendialnej1:
Przyznano stypendium socjalne.
Nie przyznano stypendium socjalnego.
Uzasadnienie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Data …………………….

1

Niepotrzebne skre li

Podpisy cz onków Komisji:

Podpis Przewodnicz cego Komisji Stypendialnej:

2

Za cznik nr 9 do Regulaminu wiadcze dla Studentów Gda skiej Wy szej Szko y Humanistycznej w Gda sku, Zarz dzenie Rektora
nr 8/2019 z dnia 10.07.2019 r.

Gda sk, dnia ........................
.......................................................................................
(nazwisko i imi )
.......................................................................................
(adres)
.......................................................................................
(nr tel. – komórkowy/stacjonarny)
.......................................................................................
(adres e-mail)
.......................................................................................
(nr albumu)
.......................................................................................
(wydzia )
.......................................................................................
(kierunek)
.......................................................................................
(studia stacjonarne/niestacjonarne, I stopie /II stopie )
……………………...
(semestr)

WIADCZENIE
do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwi kszonej wysoko ci
z tytu u zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym ni dom studencki

Niniejszym o wiadczam, e mój codzienny dojazd do uczelni z miejsca sta ego
zamieszkania uniemo liwia by lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie.
Jestem zakwaterowany w

(nale y okre li

rodzaj obiektu, w którym student zamieszkuje, np. wynaj te mieszkanie,

wynaj ty pokój w mieszkaniu prywatnym, pokój w Domu Studenta itp.) :

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
wiadczam, e jestem wiadomy(a) odpowiedzialno ci za podanie nieprawdziwych informacji.

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

Za cznik nr 10 do Regulaminu
nr 8/2019 z dnia 10.07.2019 r.

WYPE

wiadcze dla Studentów Gda skiej Wy szej Szko y Humanistycznej w Gda sku, Zarz dzenie Rektora

NIA

D R U K O W A N Y M I L I T E R AM I!!!
Gda sk, dnia .........................................

...........................................................................................
NAZWISKO I IMI STUDENTA

............................................................................................
ULICA, NR DOMU

............................................................................................
KOD, MIEJSCE ZAMIESZKANIA

............................................................................................
TELEFON – TEL. KOMÓRKOWY

............................................................................................
WYDZIA

............................................................................................
KIERUNEK

............................................................................................
STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE, I STOPIE /II STOPIE

............................................................................................
SEMESTR

............................................................................................
NUMER ALBUMU

............................................................................................
ADRES E-MAIL

O

WIADCZENIE

Wyra am zgod na przekazywanie mojego stypendium/zapomogi*
na konto bankowe:
(W Y P E
IM I NAZWISKO W
ADRES W

NIA

D R U K O W A N Y M I L I T E R A M I)

CICIELA KONTA .........................................................................................................

CICIELA KONTA .........................................................................................................................

NAZWA BANKU ..................................................................................................................................................
NUMER KONTA:

...............................................................
PODPIS
* niepotrzebne skre li

Za cznik nr 11 do Regulaminu
nr 8/2019 z dnia 10.07.2019 r.

wiadcze dla Studentów Gda skiej Wy szej Szko y Humanistycznej w Gda sku, Zarz dzenie Rektora

Gda sk, dnia ........................

..........................................................................................................
(nazwisko i imi )

..........................................................................................................
(wydzia )

..........................................................................................................
(adres)

..........................................................................................................
(kierunek)

..........................................................................................................
(nr tel. – komórkowy/stacjonarny)

..........................................................................................................
(studia stacjonarne/niestacjonarne, I stopie /II stopie )

..........................................................................................................
(adres e-mail)

..........................................................................................................
(semestr)

..........................................................................................................
(nr albumu)

Odwo awcza Komisja Stypendialna
Gda ska Wy sza Szko a Humanistyczna
w Gda sku

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA
1. OSI GNI CIA DYDAKTYCZNE
rednia ocen

zaliczenie w terminie

wpis na kolejny rok

TAK / NIE

TAK / NIE

(wpisu dokonuje
pracownik
Dziekanatu)

Decyzja Odwo awczej Komisji Stypendialnej1:

potwierdzenie
Dziekanatu

1

Przyznano stypendium rektora za osi gni cia: dydaktyczne, naukowe, sportowe, artystyczne .
1

Nie przyznano stypendium rektora za osi gni cia: dydaktyczne, naukowe, sportowe, artystyczne .
1

Uzasadnienie :
Student uzyska w poprzednim roku akademickim redni ocen …………… z przedmiotów obj tych planem
studiów, mieszcz
si w 8% najwy szych rednich ocen na kierunku, na którym studiuje.
Nie spe niono kryteriów regulaminowych ………………………………………………………………....….......………
…………………………………………………………………………………………………………………………...…….
Data …………………

Podpisy cz onków Komisji:

Podpis Przewodnicz cego
Odwo awczej Komisji Stypendialnej:

2. OSI GNI CIA NAUKOWE:

§ 7 ust. 6 pkt 1–5 Regulaminu
wiadcze dla Studentów Gda skiej Wy szej Szko y
Humanistycznej
w
Gda sku
(publikacje
naukowe
lub
popularnonaukowe
w czasopismach, udzia w projektach badawczych prowadzonych przez uczelni , wyst pienia na konferencjach naukowych, nagrody
i wyró nienia w konkursach o zasi gu krajowym i mi dzynarodowym, inne sukcesy naukowe).

1

Niepotrzebne skre li

1

Za cznik nr 11 do Regulaminu
nr 8/2019 z dnia 10.07.2019 r.

wiadcze dla Studentów Gda skiej Wy szej Szko y Humanistycznej w Gda sku, Zarz dzenie Rektora

nazwa i ranga osi gni cia naukowego

data i miejsce
uzyskania

3. OSI GNI CIA SPORTOWE:

§ 7 ust. 8 pkt 1–4 i ust 9 Regulaminu wiadcze dla Studentów Gda skiej Wy szej Szko y
Humanistycznej w Gda sku (reprezentowanie Polski na zawodach sportowych mi dzynarodowych, udzia studenta w fina ach mistrzostw
Polski, zaj cie jednego z sze ciu czo owych miejsc na zawodach rangi krajowej, wielokrotne reprezentowanie uczelni w ró nego rodzaju
zawodach rangi krajowej).

zaj te
miejsce

nazwa i ranga zawodów

data
i miejsce
zawodów

indywid./
zespo .

opinia kierownika Studium
Wychowania Fizycznego
GWSH

4. OSI GNI CIA ARTYSTYCZNE:

§ 7 ust. 7 pkt 1–5 Regulaminu
wiadcze dla Studentów Gda skiej Wy szej Szko y
Humanistycznej w Gda sku (nagrody w konkursach o zasi gu krajowym i mi dzynarodowym, dzie a artystyczne, w tym plastyczne,
literackie, muzyczne, które uzyska y bardzo dobre recenzje profesjonalistów z danej dziedziny sztuki, udzia w projektach artystycznych
prowadzonych przez uczelni lub we wspó pracy z innymi o rodkami akademickimi lub kulturalnymi, autorstwo lub wspó autorstwo patentu
lub wzoru u ytkowego maj cego walory artystyczne, inne sukcesy artystyczne).

nazwa i ranga osi gni cia artystycznego

data i miejsce
uzyskania

indywid./
zespo .

Nale y udokumentowa przedstawione osi gni cia.
wiadczam, e powy sze informacje s zgodne z prawd .
Zgodnie z ;

- Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych RODO oraz ustawą z dnia 21.02.2019 roku ( Dz.U. z 2019 r. poz.730 )
- Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)
- Ustawą o ochronie informacji niejawnych ( j.t .Dz. U. z 2019 r. poz.742 ).) wyra am zgod na gromadzenie i
przetwarzanie przez GWSH moich danych osobowych do celów stypendialnych. Zosta em(am) poinformowany(a)
o przys uguj cym mi prawie wgl du do moich danych i ich aktualizacji.
..............................................
(podpis studenta)

Wype nia pracownik przyjmuj cy dokumenty
…………………………………...
data z enia wniosku

…………………………………….
czytelny podpis pracownika

2

Za cznik nr 12 do Regulaminu
nr 8/2019 z dnia 10.07.2019 r.

wiadcze dla Studentów Gda skiej Wy szej Szko y Humanistycznej w Gda sku, Zarz dzenie Rektora

Gda sk, dnia ........................

.......................................................................................
(nazwisko i imi )

.......................................................................................
(wydzia )

.......................................................................................
(adres)

.......................................................................................
(kierunek)

.......................................................................................
(nr tel. – komórkowy/stacjonarny)

.......................................................................................
(studia stacjonarne/niestacjonarne, I stopie /II stopie )

.......................................................................................
(adres e-mail)

……………………...
(semestr)

.......................................................................................
(nr albumu)

Komisja Stypendialna
Gda ska Wy sza Szko a Humanistyczna
w Gda sku
WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM
DLA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH
Uzasadnienie:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Zgodnie z; ;- Ogólnym rozporz dzeniem o ochronie danych RODO oraz ustaw z dnia 21.02.2019 roku ( Dz.U. z 2019 r. poz.730 )
- Ustaw o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)
- Ustaw o ochronie informacji niejawnych ( j.t .Dz. U. z 2019 r. poz.742 ) wyra am zgod na gromadzenie i przetwarzanie
przez Gda sk Wy sz Szko Humanistyczn w Gda sku moich danych osobowych do celów stypendialnych. Zosta em(am)
poinformowany(a) o przys uguj cym mi prawie wgl du do moich danych i ich aktualizacji.
wiadczam, e zapozna em(am) si z Regulaminem

wiadcze dla Studentów Gda skiej Wy szej Szko y Humanistycznej w Gda sku,

wiadczam, e nie ubiegam si o stypendium dla osób niepe nosprawnych na innym kierunku studiów.

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

UWAGA! Do wniosku nale y do czy orzeczenie o stopniu niepe nosprawno ci lub orzeczenie o
którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe nosprawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 511 z pó n. zmianami).

DECYZJA KOMISJI STYPENDIALNEJ
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

Gda sk, dnia ............................
Podpisy cz onków Komisji

Podpis Przewodnicz cego Komisji

Za cznik nr 13 do Regulaminu
nr 8/2019 z dnia 10.07.2019 r.

wiadcze dla Studentów Gda skiej Wy szej Szko y Humanistycznej w Gda sku, Zarz dzenie Rektora

Gda sk, dnia ........................
.......................................................................................
(nazwisko i imi )
.......................................................................................
(adres)
.......................................................................................
(nr tel. – komórkowy/stacjonarny)
.......................................................................................
(adres e-mail)
.......................................................................................
(nr albumu)
.......................................................................................
(wydzia )
.......................................................................................
(kierunek)
.......................................................................................
(studia stacjonarne/niestacjonarne, I stopie /II stopie )
……………………...
(semestr)

Wydzia owa Komisja Stypendialna
Gda ska Wy sza Szko a Humanistyczna
w Gda sku

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI

Zgodnie z; ;
- Ogólnym rozporz dzeniem o ochronie danych RODO oraz ustaw z dnia 21.02.2019 roku ( Dz.U. z 2019 r. poz.730 )
- Ustaw o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)
- Ustaw o ochronie informacji niejawnych ( j.t .Dz. U. z 2019 r. poz.742 )
) wyra am zgod na gromadzenie i
przetwarzanie przez Gda sk Wy sz Szko Humanistyczn w Gda sku moich danych osobowych do celów
dotycz cych pomocy materialnej. Zosta em(am) poinformowany(a) o przys uguj cym mi prawie wgl du do moich danych i
ich aktualizacji.
wiadczam, e zapozna em(am) si z tre ci Regulaminu Ustalania Wysoko ci, Przyznawania i Wyp acania wiadcze
Pomocy Materialnej dla Studentów Gda skiej Wy szej Szko y Humanistycznej w Gda sku.

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

* We wniosku nale y opisa nast puj ce fakty: przebieg zdarzenia losowego, liczba cz onków rodziny,
dochód na cz onka rodziny.
* Zdarzenia podane przez studenta musz by udokumentowane za wiadczeniami w ciwych organów
(np. policja, stra po arna, ZOZ, firma ubezpieczeniowa).

Za cznik nr 14 do Regulaminu
nr 8/2019 z dnia 10.07.2019 r.

wiadcze dla Studentów Gda skiej Wy szej Szko y Humanistycznej w Gda sku, Zarz dzenie Rektora

Gda sk, dnia ........................
.......................................................................................
(nazwisko i imi )
.......................................................................................
(adres)
.......................................................................................
(nr tel. – komórkowy/stacjonarny)
.......................................................................................
(adres e-mail)
.......................................................................................
(nr albumu)
.......................................................................................
(wydzia )
.......................................................................................
(kierunek)
.......................................................................................
(studia stacjonarne/niestacjonarne, I stopie /II stopie )
……………………...
(semestr)

Odwo awcza Komisja Stypendialna
Gda ska Wy sza Szko a Humanistyczna
w Gda sku

ODWO ANIE DO ODWO AWCZEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ
OD DECYZJI WYDZIA OWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ W SPRAWIE
(nale y zaznaczy krzy ykiem)
stypendium socjalnego (dotyczy stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwi kszonej
wysoko ci)
stypendium dla osób niepe nosprawnych
zapomogi
Uzasadnienie:

wiadczam, e zapozna em(am) si z tre ci
Wy szej Szko y Humanistycznej w Gda sku.

Regulaminu

wiadcze

dla Studentów Gda skiej
......................................
(podpis studenta)

…………………………………..
data z enia

…………………………………….
czytelny podpis pracownika

Za cznik nr 15 do Regulaminu
nr 8/2019 z dnia 10.07.2019 r.

wiadcze dla Studentów Gda skiej Wy szej Szko y Humanistycznej w Gda sku, Zarz dzenie Rektora

Gda sk, dnia ........................
.......................................................................................
(nazwisko i imi )
.......................................................................................
(adres)
.......................................................................................
(nr tel. – komórkowy/stacjonarny)
.......................................................................................
(adres e-mail)
.......................................................................................
(nr albumu)
.......................................................................................
(wydzia )
.......................................................................................
(kierunek)
.......................................................................................
(studia stacjonarne/niestacjonarne, I stopie /II stopie )
……………………...
(semestr)

Odwo awcza Komisja Stypendialna
Gda ska Wy sza Szko a Humanistyczna
w Gda sku

WNIOSEK DO ODWO AWCZEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ
O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY DOTYCZ CEJ STYPENDIUM
REKTORA .
Uzasadnienie:

wiadczam, e zapozna em(am) si z tre ci
Wy szej Szko y Humanistycznej w Gda sku.

Regulaminu

wiadcze

dla Studentów Gda skiej
......................................
(podpis studenta)

…………………………………..
data z enia

…………………………………….
czytelny podpis pracownika

