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Zaáącznik do Zarządzenia Rektora nr 8/2019 z dnia 10 lipca 2019 roku. 
 

REGULAMIN  
                                             ĝWIADCZEē  DLA STUDENTÓW 

GDAēSKIEJ WYĩSZEJ SZKOàY HUMANISTYCZNEJ W GDAēSKU 
 

Rozdziaá I 
Formy pomocy materialnej 

 
§ 1 

 
1.Student GdaĔskiej WyĪszej Szkoáy Humanistycznej moĪe ubiegaü siĊ o pomoc materialną  
   ze Ğrodków przeznaczonych na ten cel w budĪecie paĔstwa w formie: 

1) stypendium socjalnego, 
2) stypendium dla osób niepeánosprawnych, 
3) stypendium rektora  
4) zapomogi. 

2. Przyznanie Ğwiadczenia , o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 1-4 oraz odmowa jego przyznania   
    nastĊpują w drodze decyzji  administracyjnej. 
 
 

Rozdziaá II 
Organy orzekające w sprawie pomocy materialnej 

 
§ 2 

1. Na wniosek samorządu studenckiego, Ğwiadczenia o których mowa w § 1 ust 1 pkt są 
przyznawane przez KomisjĊ Stypendialną i Odwoáawczą  KomisjĊ Stypendialną.   
DecyzjĊ podpisuje przewodniczący komisji. 

2. KomisjĊ Stypendialną w skáadzie jeden pracownik uczelni oraz piĊciu studentów 
powoáuje dziekan spoĞród studentów delegowanych przez Parlament Studentów i 
pracowników uczelni. ObecnoĞü co najmniej dwóch studentów w komisji jest 
wystarczającym kworum do podejmowania decyzji. 

3. Odwoáawczą KomisjĊ Stypendialną w skáadzie prorektor ds. studenckich oraz piĊciu 
studentów powoáuje rektor spoĞród studentów delegowanych przez Parlament 
Studentów i pracowników uczelni. ObecnoĞü co najmniej dwóch studentów w komisji jest 
wystarczającym kworum do podejmowania decyzji. 

4. ĝwiadczenia, o których mowa w § 1 ust 1 pkt 1,2,4 Regulaminu, są przyznawane  przez 
KomisjĊ Stypendialną, o której mowa w ust.2. 

5. Stypendia rektora  są przyznawane na wniosek studenta przez Odwoáawczą KomisjĊ 
Stypendialną, o której mowa w ust.3. 

6. Od decyzji Komisji Stypendialnej w sprawie stypendium socjalnego, stypendium  dla 
osób niepeánosprawnych oraz zapomogi studentowi przysáuguje odwoáanie do 
Odwoáawczej Komisji Stypendialnej skáadane w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
decyzji. Wzór odwoáania stanowi zaá. nr 14 do Regulaminu. W przypadku decyzji 
Odwoáawczej Komisji Stypendialnej w sprawie stypendium rektora  przysáuguje wniosek 
o ponowne rozpatrzenie sprawy do Odwoáawczej Komisji Stypendialnej skáadany w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Wzór wniosku stanowi zaá. nr 15 do 
Regulaminu. 

7. Od decyzji Odwoáawczej Komisji Stypendialnej w sprawie stypendium socjalnego, 
stypendium  dla osób niepeánosprawnych oraz zapomogi, a takĪe od decyzji 
Odwoáawczej Komisji Stypendialnej w sprawie stypendium rektora  podjĊtej w wyniku 
rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa u ust. 6, 
studentowi sáXĪy skarga do sądu administracyjnego. 

8. Nadzór nad dziaáalnoĞcią Komisji Stypendialnej i Odwoáawczej Komisji Stypendialnej 
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sprawują odpowiednio dziekan lub  rektor, 
9. W ramach nadzoru, rektor w drodze decyzji administracyjnej moĪe uchyliü decyzjĊ 

Komisji Stypendialnej lub Odwoáawczej Komisji Stypendialnej niezgodną z przepisami 
ustawy opisanej w ust. 7 lub niniejszym regulaminem. 

10. Decyzja o przyznaniu Ğwiadczenia pomocy materialnej, o którym mowa w § 1ust.1 pkt 1-
4 wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student zostaá skreĞlony z listy studentów 
albo ukoĔczyá studia na kierunku, na którym pobieraá� Ğwiadczenia lub utraciá prawo do 
Ğwiadczenia na podstawie § 3 ust. 11-16. 

 
 

Rozdziaá III 
Postanowienia ogólne 

 
§ 3 

 
1. Uczelnia posiada fundusz stypendialny i fundusz wsparcia dla osób niepeánosprawnych.  

(Art. 409 ust.1 ustawy o szkolnictwie wyĪszym i nauce ( Dz. U. poz. 1668, z póĨn. zm. )) 
2. Student moĪe otrzymywaü stypendia, o których mowa w § 1 ust 1 pkt. 1-3 w danym roku 

akademickim przez okres do dziesiĊciu miesiĊcy, a gdy rok studiów trwa jeden semestr 
przez okres do piĊciu miesiĊcy. 

3. Stypendia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-3 Regulaminu przyznawane są na rok 
akademicki. 

4. Stypendia, o których mowa w § 1 ust.1 pkt 1-3 wypáacane są co miesiąc a zapomoga o 
której mowa w § 1 ust 1 pkt 4 jednorazowo. 

5.  WysokoĞü stypendiów ustalana jest na początku roku akademickiego i moĪe ulec 
zmianie w nowym semestrze w zaleĪnoĞci od liczby uprawnionych osób w stosunku do 
posiadanej puli stypendialnej. 

6. Wszystkie kserokopie dokumentów urzĊdowych, zaáączonych do wniosków o stypendia i 
zapomogi, powinny byü poĞwiadczone o zgodnoĞci z oryginaáem. 

7. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium  dla osób niepeánosprawnych 
oraz zapomogi naleĪy skáadaü do odpowiednich dziekanatów lub przesyáDü drogą 
pocztową na adres uczelni z dopiskiem: wniosek o przyznanie pomocy materialnej. 
Wnioski o przyznanie stypendium rektora  naleĪy skáadaü do odpowiednich dziekanatów 
lub przesyáDü drogą pocztową na adres uczelni z dopiskiem: stypendium rektora. 

8. Stypendia, o których mowa w ust. 7 wypáacane są od miesiąca, w którym záRĪono 
wniosek. 

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Stypendialna moĪe podnieĞü 
wysokoĞü stypendium studentom znajdującym siĊ w wyjątkowo trudnej sytuacji 
materialnej. 

10. Student studiujący równoczeĞnie na kilku kierunkach studiów moĪe otrzymywaü 
stypendium socjalne, stypendium  dla osób niepeánosprawnych, zapomogĊ, stypendium 
rektora  tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. 

11.  ĝwiadczenia o których mowa w § 1 ust 1 Regulaminu: 
        1) przysáugują na studiach I stopnia , II stopnia i jednolitych studiach magisterskich,  
         jednak nie dáXĪej niĪ przez okres 6 lat  
        2)   nie przysáugują studentowi  posiadającemu tytuá zawodowy: 

a) magistra , magistra inĪyniera albo równorzĊdny 
b) magistra , magistra inĪyniera albo równorzĊdny, jeĪeli ponownie podejmuje studia 

I stopnia. 
12. Student jest obowiązany do záRĪenia oĞwiadczenia o niepobieraniu ĞwiadczeĔ pomocy 

materialnej na wiĊcej niĪ jednym kierunku. Wzór wniosku stanowi zaá. nr 2 do 
Regulaminu. 

13. Rektor dokonuje podziaáu dotacji na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną 
dla studentów w zakresie okreĞlonym w § 1ust 1 pkt 1-4 Regulaminu. 
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14. ĝrodki z dotacji, o których mowa w ust. 13 przeznaczone na stypendia rektora  
przyznawane w liczbie nie wiĊkszej niĪ 10% liczby studentów kaĪdego kierunku JeĪeli 
studentów na kierunku jest mniej niĪ 10 stypendium rektora moĪe byü przyznane 
jednemu  studentowi. 

15. Student ubiegający siĊ o Ğwiadczenie, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 1-4 albo 
      otrzymujący takie Ğwiadczenie niezwáocznie powiadamia uczelniĊ o wystąpieniu  
      okolicznoĞci powodującej utratĊ prawa do Ğwiadczenia.   
16. Decyzja o przyznaniu prawa do Ğwiadczenia o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-4 wygasa 
z ostatnim dniem miesiąca , w którym student utraciá prawo do Ğwiadczenia z powodu 
uzyskania tytuáu zawodowego  o którym mowa w ust .11 pkt 2, zostaá skreĞlony z listy 
studentów na kierunku na którym otrzymywaá�Ğwiadczenie albo upáynąá okres  o jakim mowa 
w ust. 11 pkt 1. 
 

 
 
 

Rozdziaá IV 
                                                       Stypendium socjalne 

 
§ 4 

1. Stypendium socjalne jest przyznawane na rok akademicki, na wniosek studenta, który 
znajduje siĊ w trudnej sytuacji materialnej i wypáacane są co miesiąc przez okres do 10 
miesiĊcy w roku akademickim.  

2. Rektor w porozumieniu z Parlamentem Studentów GdaĔskiej WyĪszej Szkoáy 
Humanistycznej ustala wysokoĞü dochodu na osobĊ w rodzinie studenta, uprawniająFą 
do ubiegania siĊ o stypendium socjalne. 

3. WysokoĞü dochodu, o której mowa w ust. 2 ustalana jest corocznie, publikowana jest w 
formie zarządzenia rektora. 

4. Student studiów stacjonarnych, znajdujący siĊ w trudnej sytuacji materialnej moĪe 
otrzymywaü stypendium socjalne w zwiĊkszonej wysokoĞci z tytuáu zamieszkania w 
domu studenckim lub obiekcie innym niĪ dom studencki, jeĪeli codzienny dojazd z 
miejsca staáego zamieszkania do uczelni uniemoĪliwiáby lub w znacznym stopniu 
utrudniaá studiowanie. 

5. Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust. 4 moĪe otrzymywaü 
stypendium socjalne w zwiĊkszonej wysokoĞci równieĪ z tytuáu zamieszkania 
z niepracującym maáĪonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub obiekcie 
innym niĪ dom studencki. 

6. KaĪdy wniosek o przyznanie stypendium jest rozpatrywany indywidualnie. W 
przypadkach wątpliwych Komisja Stypendialna lub Odwoáawcza Komisja Stypendialna 
moĪe wezwaü osobĊ skáadająFą wniosek do osobistego záRĪenia wyjaĞnieĔ, a takĪe 
moĪe zaĪądaü od studenta przedáRĪenia dodatkowej dokumentacji potwierdzającej 
trudną sytuacjĊ materialną studenta (np. zaĞwiadczenia z OĞrodka Pomocy Spoáecznej). 

7. Komisja Stypendialna i Odwoáawcza Komisja Stypendialna mogą przeprowadziü 
weryfikacjĊ sytuacji materialnej studenta. Stypendium moĪe nie zostaü przyznane lub 
moĪe zostaü przyznane w niĪszej wysokoĞci, jeĪeli sytuacja studenta jest lepsza niĪ 
wskazują na to zaĞwiadczenia o dochodach przedstawione przez studenta. 

8. Student otrzymujący stypendium socjalne ma obowiązek niezwáocznego poinformowania 
komisji stypendialnej i udokumentowania kaĪdej zmiany sytuacji materialnej dotyczącej 
jego osoby i czáonków rodziny ujĊtych we wniosku stypendialnym. Wzór oĞwiadczenia 
stanowi zaá. nr 8 do Regulaminu. 

 
§5 

 
1. WysokoĞü miesiĊcznego dochodu na osobĊ w rodzinie studenta ubiegającego siĊ o 
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stypendium socjalne ustala siĊ na zasadach okreĞlonych w ustawie z dnia 28 listopada 
2003r. o Ğwiadczeniach rodzinnych. 
1) Przy ustalaniu wysokoĞci dochodu uprawniającego studenta do ubiegania siĊ o 
stypendium socjalne, uwzglĊdnia siĊ dochody osiągane przez: 

a) studenta, 
b) maáĪonka studenta, a takĪe bĊGące na utrzymaniu studenta lub jego maáĪonka dzieci 
niepeánoletnie, dzieci pobierające naukĊ do 26 roku Īycia, a jeĪeli 26 rok Īycia 
przypada na ostatnim roku studiów, do ich ukoĔczenia oraz dzieci niepeánosprawne bez 
wzglĊdu na wiek, 
c) rodziców, opiekunów prawnych bąGĨ faktycznych studenta ,  
d) bĊGące na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci niepeánoletnie, dzieci 
pobierające naukĊ do 26 roku Īycia, a jeĪeli 26 rok Īycia przypada na ostatnim roku 
studiów, do ich ukoĔczenia oraz dzieci niepeánosprawne bez wzglĊdu na wiek; 

       2) nie uwzglĊdnia siĊ: 
a) ĞwiadczeĔ 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 wyĪszym i nauce ( Dz.,U. poz.1669   
z póĨn. zm.). 
b) stypendiów otrzymanych przez uczniów, studentów i doktorantów  w ramach: 
- funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 
- niepodlegających zwrotowi Ğrodków pochodzących  z pomocy udzielanej przez 
paĔstwa czáonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 
- umów  miĊdzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych 
umów, albo miĊdzynarodowych programów stypendialnych, 
c) ĞwiadczeĔ pomocy materialnej otrzymywanych przez uczniów na podstawie 
przepisów o systemie oĞwiaty, 
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 póĨn. zm.) 

 
2. Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z Īadnym z rodziców, 

opiekunów prawnych lub faktycznych, moĪe ubiegaü siĊ o stypendium socjalne bez 
wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby oraz bĊGące na ich utrzymaniu dzieci 
niepeánoletnie, dzieci pobierające naukĊ do 26 r. Īycia, a jeĪeli 26 r. Īycia przypada w 
ostatnim roku studiów, do ich ukoĔczenia, oraz dzieci niepeánosprawne bez wzglĊdu na 
wiek, jeĪeli speánia jeden z nastĊpujących warunków: 

1) ukoĔczyá 26 rok Īycia; 
2) pozostaje w związku maáĪHĔskim; 
3) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d; 
4) osiągnąá peánoletnioĞü, przebywając w pieczy zastĊpczej; 
5) posiada staáe Ĩródáo dochodów i jego przeciĊtny miesiĊczny dochód w 

poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieĪącym w miesiącach 
poprzedzających miesiąc záRĪenia oĞwiadczenia, o którym mowa w ust. 3, jest 
wyĪszy lub równy 1,15 sumy kwot okreĞlonych art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 
ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o Ğwiadczeniach rodzinnych. 
 

3. Student o którym mowa w ust. 2, skáada oĞwiadczenie, Īe nie prowadzi wspólnego 
gospodarstwa domowego z Īadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych. 

 
4. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoáawcza komisja stypendialna odmawia przyznania 

stypendium socjalnego studentowi, którego miesiĊczny dochód na osobĊ w rodzinie nie 
przekracza kwoty okreĞlonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
spoáecznej, jeĪeli nie doáączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego 
zaĞwiadczenia z oĞrodka pomocy spoáecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i 
rodziny. 
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5. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoáawcza komisja stypendialna moĪe przyznaü 
studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w ust.1,4, jeĪeli przyczyny 
niedoáączenia  do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaĞwiadczenia z oĞrodka 
pomocy spoáeczne o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta byáy 
uzasadnione oraz student udokumentowaá�Ĩródáa utrzymania rodziny. 
 
6.W przypadku, gdy do ustalania wysokoĞci dochodu uprawniającego studenta do ubiegania siĊ 
o stypendium socjalne przyjmuje siĊ dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego dochód ten 
ustala siĊ na podstawie powierzchni uĪytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokoĞci 
przeciĊtnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z jednego ha 
przeliczeniowego, ogáaszanego 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 póĨn. zm.). W przypadku 
uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych, dochody te 
sumuje siĊ. 
 
7.W uzasadnionych przypadkach Komisja Stypendialna lub Odwoáawcza Komisja Stypendialna 
mogą zaĪądaü dorĊczenia zaĞwiadczenia z oĞrodka pomocy spoáecznej o sytuacji dochodowej i 
majątkowej studenta i rodziny studenta i uwzglĊdniü tĊ sytuacjĊ przy ocenie speánienia przez 
studenta kryterium, o którym mowa w ust. 1. 
 
8.W przypadku niedostarczenia przez studenta zaĞwiadczenia, o którym mowa w ust. 7 Komisja 
Stypendialna lub Odwoáawcza Komisja Stypendialna moĪe wezwaü studenta do záRĪenia 
wyjaĞnieĔ. Nie záRĪenie wyjaĞnieĔ w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania 
stypendium socjalnego. 
 
9. W przypadku, gdy student pozostajĊ w związku nieformalnym i posiada dzieci z tego 
związku, musi dostarczyü akt urodzenia dziecka. 

 
 

§ 6 
 
Komplet dokumentów dotyczących stypendium socjalnego powinien zawieraü: 
 

1) Wniosek o przyznanie stypendium. We wniosku naleĪy ująü wszystkie osoby 
stanowiące rodzinĊ w myĞl przytoczonych wyĪej przepisów. Wzór wniosku stanowi zaá. 
nr 1 do Regulaminu, 

2) OĞwiadczenie czáonka rodziny o wysokoĞci skáadek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 
kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym jest ustalane prawo do 
stypendium socjalnego. Wzór oĞwiadczenia stanowi zaá. nr 3 do Regulaminu, 

3) OĞwiadczenie o przelewaniu kwoty stypendium na konto bankowe. Wzór oĞwiadczenia 
stanowi zaá. nr 10 do Regulaminu, 

4) ZaĞwiadczenie z UrzĊdu Skarbowego o dochodach za zeszáy rok (lub za rok 
poprzedzający ten rok) dla wszystkich peánoletnich osób ujĊtych we wniosku (wáącznie 
ze studentem). JeĞli któryĞ z peánoletnich czáonków rodziny ujĊtych we wniosku nie 
osiągnąá w zeszáym roku podatkowym dochodów to powinien przedstawiü 
zaĞwiadczenie z urzĊdu skarbowego o: 
x braku dochodów (zerowym dochodzie), 
x lub o braku NIP-u, 
x lub informacjĊ o tym, Īe dana osoba nie rozliczaáa siĊ (nie záRĪ\áa zeznania 

podatkowego) za ubiegáy rok – z tym, Īe zaĞwiadczenie takie powinno mieü datĊ 
wystawienia od 2 maja do chwili záRĪenia wniosku (zaĞwiadczenia sprzed 2 maja nie 
EĊGą brane pod uwagĊ). 

5) OĞwiadczenia o prowadzeniu lub nieprowadzeniu dziaáalnoĞci gospodarczej dla 
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wszystkich osób peánoletnich ujĊtych we wniosku (wáącznie ze studentem). Wzór 
RĞwiadczenia stanowi zaá. nr 4 do Regulaminu. 

6) W przypadku prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej – zaĞwiadczenie z UrzĊdu 
Skarbowego o formie rozliczenia dziaáalnoĞci gospodarczej z UrzĊdem Skarbowym 
(ryczaát czy zasady ogólne). W przypadku rozliczania siĊ z US w formie ryczaátu – 
RĞwiadczenie czáonków rodziny o wysokoĞci dochodu z dziaáalnoĞci gospodarczej 
osiągniĊtego w ubiegáym roku podatkowym. Wzór oĞwiadczenia stanowi zaá. nr 5 do 
Regulaminu. 

7) ZaĞwiadczenie o pobieraniu nauki przez rodzeĔstwo i dzieci wáasne studenta w 
przypadku ukoĔczenia przez nie 18 lat – do wniosku nie wpisuje siĊ rodzeĔstwa i dzieci 
Záasnych peánoletnich, które nie uczą siĊ lub nie studiują. 

8) OĞwiadczenie o zmianie lub braku zmiany w dochodzie w ubiegáym, lub bieĪącym roku 
podatkowym, w stosunku do dochodu wykazanego we wniosku. W przypadku zmiany 
dochodu, do oĞwiadczenia naleĪy doáączyü dokumenty potwierdzające utratĊ lub 
uzyskanie dochodu (np. zaĞwiadczenie od pracodawcy, zaĞwiadczenie z urzĊdu pracy, 
decyzja ZUS, postanowienie komornika). 

9) OĞwiadczenie studenta i czáonków jego rodziny o dochodzie niepodlegającym 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wzór oĞwiadczenia stanowi zaá. nr 7 do 
Regulaminu. 

10) W przypadku gospodarstwa rolnego – zaĞwiadczenie wáDĞciwego organu gminy o 
wielkoĞci gospodarstwa rolnego wyraĪonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej 
powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie stypendium, lub nakaz 
Sáatniczy za ten rok.  

11) W przypadku zatrudnienia za granicą - zaĞwiadczenie o wynagrodzeniu netto w 
dewizach otrzymywanych przez studenta lub czáonka jego rodziny. 

12) Ewentualne zestawienie dochodów nie wykazanych w rocznym zeznaniu podatkowym 
poĞwiadczone dokumentami (odcinki alimentów, rent, odpis z wyroku sądu rodzinnego i 
inne). 

13) W przypadku ubiegania siĊ o stypendium socjalne w zwiĊkszonej wysokoĞci, o którym 
mowa w § 4 ust. 5 i 6 Regulaminu: oĞwiadczenie, iĪ codzienny dojazd z miejsca staáego 
zamieszkania do uczelni uniemoĪliwiaáby lub w znacznym stopniu utrudniaá studiowanie. 
Wzór oĞwiadczenia stanowi zaá. nr 9 do Regulaminu. 

14) OĞwiadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 12 Regulaminu. 
 
 

Rozdziaá V 
Stypendium rektora  

 
§ 7 

1. Stypendium rektora moĪe otrzymaü student, który uzyskaá za rok studiów wysoką�Ğrednią 
ocen, okreĞloną w ust. 4 lub posiada osiągniĊcia naukowe, artystyczne lub wysokie 
osiągniĊcia sportowe  we wspóázawodnictwie miĊdzynarodowym lub krajowym.  

2. O stypendium rektora  moĪe ubiegaü siĊ student przyjĊty na pierwszy rok studiów w roku 
]áRĪenia egzaminu maturalnego, który jest:  

1) laureatem olimpiady miĊdzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia 
centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oĞwiaty, jeĪeli profil olimpiady 
jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów, 

2) medalistą co najmniej wspóázawodnictwa sportowego o tytuá 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 zaá. nr 11 do Regulaminu. 
4. Stypendium rektora za wyróĪniające wyniki w nauce moĪe otrzymaü student, który uzyskaá 

w poprzednim roku akademickim, Ğrednią ocen z przedmiotów objĊtych planem studiów 
mieszcząFą siĊ w 8% najwyĪszych Ğrednich ocen na kierunku, na którym studiuje. JeĪeli 
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liczba studentów jest mniejsza niĪ 10, stypendium rektora moĪe byü przyznane jednemu 
studentowi. Studentów , o których mowa w ust. 2, nie uwzglĊdnia siĊ przy ustalaniu liczby 
studentów otrzymujących stypendium rektora, o której mowa w zdaniu pierwszym. 

5. Warunkiem otrzymania stypendium jest terminowe záRĪenie w dziekanacie karty 
okresowych osiągniĊü studenta ze wszystkimi wpisami z dwóch ostatnich semestrów.  

6. Przez osiągniĊcia naukowe, o których mowa w ust.1, rozumie siĊ nastĊpujące osiągniĊcia 
w bieĪącym lub poprzednim roku akademickim: 
1) publikacje naukowe lub popularnonaukowe w czasopismach, 
2) udziaá w projektach badawczych prowadzonych przez uczelniĊ, 
3) wystąpienia na konferencjach naukowych, 
4) nagrody i wyróĪnienia w konkursach o zasiĊgu krajowym i miĊdzynarodowym, 
5) inne sukcesy naukowe.  

7.Przez osiągniĊcia artystyczne, o których mowa w ust.1, rozumie siĊ nastĊpujące osiągniĊcia 
w bieĪącym lub poprzednim roku akademickim: 

1) nagrody w konkursach o zasiĊgu krajowym i miĊdzynarodowym, 
2) dzieáa artystyczne, w tym plastyczne, literackie, muzyczne, które uzyskaáy bardzo dobre 

recenzje profesjonalistów z danej dziedziny sztuki, 
3) udziaá w projektach artystycznych prowadzonych przez uczelniĊ lub we wspóápracy z 

innymi oĞrodkami akademickimi lub kulturalnymi, 
4) autorstwo lub wspóáautorstwo patentu lub wzoru uĪytkowego mającego walory 

artystyczne, 
5) inne sukcesy artystyczne. 

8.Przez wysokie wyniki sportowe, o których mowa w ust. 1, rozumie siĊ: 
1) reprezentowanie Polski na zawodach sportowych miĊdzynarodowych, 
2) udziaá studenta w finaáach mistrzostw Polski, 
3) zajĊcie jednego z szeĞciu czoáowych miejsc na zawodach rangi krajowej, 
4) wielokrotne reprezentowanie uczelni w róĪnego rodzaju zawodach rangi krajowej. 

 
9. W przypadku, gdy podstawĊ przyznania stypendium stanowią 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 inną kompetentną osobĊ wskazaną przez rektora. 

10. Przyznanie stypendiów ustala siĊ na podstawie jednej Ğredniej arytmetycznej obliczonej 
áącznie z ocen z egzaminów i zaliczeĔ uzyskanych w sesji zimowej i letniej (zwykáej i 
poprawkowej). 

      W przypadku, gdy Ğrednia ocen studenta wyliczona jest wedáug skali ocen od 1 do 6 lub 
      od 2 do 6, Ğrednia przelicza siĊ wedáug zasad: 
� w przypadku ocen w skali 1 – 6, Ğrednią ocenĊ w skali 2 – 5 uzyskuje siĊ przeliczając 

wedáug wzoru: ocena (2-5) = 0,6 x ocena (1-6) + 1,4, 
� w przypadku ocen w skali 2 – 6, ocenĊ w skali 2 – 5 uzyskuje siĊ przeliczając wedáug 

wzoru: ocena (2-5) = 0,75 x ocena (2-6) + 0,5. 
11. Stypendium rektora  przysáuguje studentowi nie wczeĞniej niĪ po zaliczeniu pierwszego roku 
studiów, z zastrzeĪeniem postanowieĔ okreĞlonych w ust. 2. Wyjątkiem są studenci pierwszego 
roku studiów drugiego stopnia, rozpoczĊtych w terminie roku od ukoĔczenia studiów 
pierwszego stopnia. Studenci ci muszą speániaü okreĞlone kryteria bĊGące podstawą 
przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów na ostatnim roku studiów pierwszego 
stopnia. 
12. Studentowi podejmującemu studia w GWSH w drodze przeniesienia z innej uczelni 
przysáuguje stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie ocen za rok studiów 
uzyskanych w poprzedniej uczelni, pod warunkiem udokumentowania Ğredniej ocen (ksero 
indeksu lub kart egzaminacyjnych – potwierdzone za zgodnoĞü z oryginaáem). 
13. Student traci prawo do stypendium rektora w przypadkach okreĞlonych w § 10 ust. 1 pkt. 1-
5 regulaminu. 
14.Student moĪe równoczeĞnie otrzymywaü stypendium rektora dla najlepszych studentów i 
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stypendium ministra za wybitne osiągniĊcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa 
studenta do ĞwiadczeĔ pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium 
przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a takĪe 
pochodzących ze Ğrodków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 
 
 

 
Rozdziaá VI 

Stypendium specjalne dla osób niepeánosprawnych 
 

§ 8 
 

1. Stypendium  dla osób niepeánosprawnych jest przyznawane na jeden rok akademicki, na 
podstawie wniosku. Wzór wniosku stanowi zaá. nr 12 do regulaminu. 

2. Stypendium  dla osób niepeánosprawnych moĪe otrzymaü student z tytuáu 
niepeánosprawnoĞci potwierdzonej orzeczeniem wáDĞciwego organu. 

3. Stypendium  dla osób niepeánosprawnych nie jest uzaleĪnione od sytuacji materialnej 
studenta. 

4. Student ubiegający siĊ o Ğwiadczenie okreĞlone w ust. 1 do wniosku doáącza orzeczenie o  
niepeánosprawnoĞci lub orzeczenie  o którym mowa w art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoáecznej oraz zatrudnianiu osób niepeánosprawnych 
(tekst jednolity; Dz.U. z 2018 roku, poz. 511 ) 

5. W przypadku gdy niepeánosprawnoĞü powstaáa w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytuáu 
zawodowego, student moĪe otrzymaü�Ğwiadczenie o którym mowa w ust 1, tylko na jednym 
kolejnym kierunku studiów, jednak nie dáXĪej niĪ przez okres 6 lat.  

 
 

Rozdziaá VII 
Zapomogi 

 
§ 9 

 
1. Zapomoga moĪe byü przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazá siĊ 

przejĞciowo w trudnej sytuacji materialnej, a w szczególnoĞci z powodu: 
1) ciĊĪkiej choroby studenta,  
2) Ğmierci lub ciĊĪkiej choroby czáonka rodziny studenta,  
3) klĊski Īywioáowej (np. poĪaru, powodzi), 
4) kradzieĪy, 
5) nieszczĊĞliwego wypadku. 
Wzór wniosku stanowi zaá. nr 13 do Regulaminu. 

2. Zdarzenia podane przez studenta muszą byü udokumentowane zaĞwiadczeniami wáDĞciwych 
organów (np. policja, straĪ poĪarna, ZOZ, firma ubezpieczeniowa). 

3. Student moĪe otrzymaü zapomogĊ dwa razy w roku akademickim. 
4. WysokoĞü zapomogi ustalana jest indywidualnie i uzaleĪniona jest od sytuacji, w jakiej 

znalazá siĊ student. 
5. Maksymalna wysokoĞü zapomogi nie moĪe przekroczyü 2.000 zá. 
 
 

Rozdziaá VIII 
Przepisy koĔcowe 

 
§ 10 

 
1. Student traci prawo do stypendiów w nastĊpujących przypadkach: 
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1) zostaje mu udzielony urlop dziekaĔski, z wyjątkiem przypadku, gdy podstawĊ do jego 
udzielenia stanowiáa choroba studenta, 

2) zostaje skreĞlony z listy studentów, 
3) koĔczy studia pierwszego lub drugiego stopnia przed upáywem regulaminowego 

terminu. 
4) zostaá zawieszony w prawach studenta orzeczeniem komisji dyscyplinarnej, 
5) uzyskaá pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych. 

2. àączna miesiĊczna wysokoĞü stypendiów, o których mowa w § 1 p. 1 i 3 Regulaminu nie 
moĪe byü wiĊksza niĪ 38% wynagrodzenia profesora. 

3. Przyznane Ğwiadczenia pomocy materialnej wpáacane są na konta bankowe wskazane 
przez studentów. Wzór oĞwiadczenia stanowi zaá. nr 10 do Regulaminu. 

4. ĝwiadczenia pomocy materialnej dla studentów zwolnione są 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 póĨn. zm.). 

5.     W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu stosuje siĊ przepisy 
        ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyĪszym i nauce ( Dz.U., poz. 1668 
        z póĨn. zm.). 
 
 
 



Zaáącznik nr 1 do Regulaminu ĝwiadczeĔ dla Studentów GdaĔskiej WyĪszej Szkoáy Humanistycznej w GdaĔsku, Zarządzenie Rektora nr 8/2019 z dnia 
10.07.2019 r. 
 

1 
 

GdaĔsk, dnia ........................ 
 
....................................................................................... 
(nazwisko i imiĊ) 
 
....................................................................................... 
(adres) 
 
....................................................................................... 
(nr tel. – komórkowy/stacjonarny) 
 
....................................................................................... 
(adres e-mail) 
 
....................................................................................... 
(nr albumu) 
 
 
 

 
 
....................................................................................... 
(wydziaá) 
 
....................................................................................... 
(kierunek) 
 
....................................................................................... 
(studia stacjonarne/niestacjonarne, I stopieĔ/II stopieĔ) 
 
....................................................................................... 
(semestr) 

 
PESEL             

 

Wydziaáowa Komisja Stypendialna 
GdaĔska WyĪsza Szkoáa Humanistyczna w GdaĔsku 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO 
, 

ProszĊ o przyznanie (naleĪy zaznaczyü krzyĪykiem): 
 
Ɉ   stypendium socjalnego 

Ɉ stypendium socjalnego w zwiĊkszonej wysokoĞci z tytuáu zamieszkania w domu studenckim lub  obiekcie innym niĪ   dom studencki  
 

Skáad rodziny oraz Ĩródáa i wysokoĞü jej dochodów: 

lp. nazwisko i imiĊ data 
urodz. 

stopieĔ 
pokrewieĔstwa Ĩródáa dochodów* 

dochód pomniejszony 
o podatek naleĪny oraz 
skáadki na ubezp. spoá. 

i zdrowotne na podstawie 
zaĞw. z UrzĊdu Skarbowego 

1.   wnioskodawca   

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      
 

NaleĪy wpisaü wszystkie Ĩródáa dochodów potwierdzone stosownymi zaĞwiadczeniami, stanowiącymi zaáącznik do niniejszego wniosku: pozostawanie na utrzymaniu rodziców, maáĪonków, zatrudnienie, emerytura, renta, alimenty, prowadzenie 

dziaáalnoĞci gospodarczej (jakiego typu i miejsce), najem, dzierĪawa, praca na umowĊ zlecenie, umowĊ o dzieáo, zasiáek dla bezrobotnych, gospodarstwo rolne, inne Ĩródáa dochodów. 

 
RAZEM DOCHODY NETTO (rocznie) ................... : 12 m-cy : iloĞü osób w rodzinie = MIESIĉCZNY DOCHÓD NA OSOBĉ: ………..…   
ĝwiadomy(a) odpowiedzialnoĞci karnej za podanie nieprawdziwych danych, aĪ do wydalenia niĪej podpisanego studenta z Uczelni i obowiązku zwrotu 
nieprawnie pobranej pomocy materialnej RĞwiadczam, Īe podane wyĪej informacje dotyczące skáadu mojej rodziny  oraz wykazane Ĩródáa i wysokoĞci jej 
dochodów są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Wszelkie zmiany dotyczące rodziny i dochodów w rodzinie, jestem zobowiązany zgáaszaü na bieĪąco. 
 

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 )    wyraĪam zgodĊ na gromadzenie 
i przetwarzanie przez GdaĔską WyĪszą SzkoáĊ Humanistyczną w GdaĔsku moich danych osobowych do celów stypendialnych. Zostaáem(am) 
poinformowany(a) o przysáugującym mi prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji. 
 

2Ğwiadczam, Īe zapoznaáem(am) siĊ z treĞcią Regulaminu  ĝwiadczeĔ dla Studentów GdaĔskiej WyĪszej Szkoáy Humanistycznej w GdaĔsku. 
 
 
GdaĔsk, dnia ...........................                                                          .......................................................... 
                                                                                 (podpis wnioskodawcy) 

Wypeánia pracownik przyjmujący dokumenty 
Potwierdzam kompletnoĞü wymaganych zaĞwiadczeĔ o dochodach dla wszystkich osób peánoletnich ujĊtych we wniosku oraz 
kompletnoĞü záRĪonych zaáączników (podpisanych przez studenta). 
 
…………………………………..       ……………………………………. 



Zaáącznik nr 1 do Regulaminu ĝwiadczeĔ dla Studentów GdaĔskiej WyĪszej Szkoáy Humanistycznej w GdaĔsku, Zarządzenie Rektora nr 8/2019 z dnia 
10.07.2019 r. 
 

2 
 

          data záRĪenia             czytelny podpis pracownika 
 
 

...............................................     ............................................................................................................  ………………………… 
                     (nazwisko i imiĊ studenta)                                                      (adres staáego miejsca zamieszkania)     (nr albumu)  

         

PESEL             

 

Decyzja Komisji Stypendialnej1:  
� Przyznano stypendium socjalne. 
 

� Nie przyznano stypendium socjalnego.  
Uzasadnienie: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
 

Data …………………….  Podpisy czáonków Komisji:             Podpis Przewodniczącego Komisji Stypendialnej:  
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Niepotrzebne skreĞliü 



Zaáącznik nr 2 do Regulaminu ĝwiadczeĔ dla Studentów GdaĔskiej WyĪszej Szkoáy Humanistycznej w GdaĔsku, Zarządzenie Rektora nr 8/2019  
z dnia 10.07.2019 r. 

GdaĔsk, dnia ........................ 
 
 
 
........................................................................................................... 
 (nazwisko i imiĊ) 
 
........................................................................................................... 
 (adres) 
 
........................................................................................................... 
 (nr tel. – komórkowy/stacjonarny) 
 
........................................................................................................... 
 (adres e-mail) 
 
........................................................................................................... 
 (nr albumu) 

 
........................................................................................................... 
 (wydziaá) 
 
........................................................................................................... 
(kierunek) 
 
........................................................................................................... 
 (studia stacjonarne/niestacjonarne, I stopieĔ/II stopieĔ) 
 
........................................................................................................... 
 (semestr) 
 

 
2ĝWIADCZENIE STUDENTA 

 
2Ğwiadczam, Īe: 

                tak            nie 
Jestem studentem(ką) innego kierunku GWSH                        (jakiego?) ……………..……………………….… 
 

                tak            nie 
Jestem studentem(ką) innej Uczelni                                         (jakiej?) ……………………………………..….... 
 

                tak            nie 
Jestem absolwentem studiów            I stopnia                          kierunek ………………………………..………... 
 
   termin ukoĔczenia studiów I stopnia (miesiąc i rok) .…………………….………..…  
 

                tak            nie 
 II stopnia                         kierunek ………………..…….………………….. 

 
 

   termin ukoĔczenia studiów II stopnia (miesiąc i rok) .…………………….………..…  
 
 
Nie pobieram ĞwiadczeĔ pomocy materialnej na innym kierunku studiów GWSH ani na innych 
uczelniach. 
 
 
2Ğwiadczam, Īe jestem Ğwiadomy(a), iĪ: 
1. zgodnie z art. 93 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyĪszym i nauce (Dz. U. poz 1668 z póĨn. zm.), student studiujący 

równoczeĞnie na kilku kierunkach studiów moĪe otrzymywaü stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepeánosprawnych, 
zapomogĊ, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągniĊcia tylko 
na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów, 

2. zgodnie z art. 93 ust 2 i ust 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyĪszym i nauce (Dz. U.  poz. 1668 z póĨn. zm.)  Ğwiadczenia 
(stypendium socjalne, stypendium  dla osób niepeánosprawnych, stypendium rektora, stypendium ministra za wybitne osiągniĊcia, zapomoga) 
1) przysáugują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dáXĪej niĪ przez okres 
6 lat  

        2) nie przysáugują studentowi, posiadającemu tytuá zawodowy:  
         a)magistra,  magistra inĪyniera albo równorzĊdny 
         b) licencjata , inĪyniera albo równorzĊdny, jeĪeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia, 
       .Przepis stosuje siĊ do osób posiadających tytuáy zawodowe uzyskane za granica.  
3. zgodnie z art. 91 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyĪszym i nauce (Dz. U. poz 1668 z póĨn. zm.) 

o przyznanie stypendium rektora  moĪe ubiegaü siĊ równieĪ student pierwszego roku studiów przyjĊty w roku záRĪenia egzaminu maturalnego 
który jest:  

1) laureatem olimpiady miĊdzynarodowej albo laureatem lub finalistą  olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o 
systemie oĞwiaty; 

2) medalistą co najmniej wspóázawodnictwa sportowego o tytuá Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. 

 
 

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

  

  

  

  



 
 
Zaáącznik nr 3 do Regulaminu ĝwiadczeĔ dla Studentów GdaĔskiej WyĪszej Szkoáy Humanistycznej w GdaĔsku, Zarządzenie 
Rektora nr 8/2019 z dnia 10.07.2019 r.  
 
 
 
 
……………………………………………… 
(imiĊ i nazwisko wnioskodawcy/czáonka rodziny*) 
 
 
 
 
 
 
 
2ĝWIADCZENIE WNIOSKODAWCY/CZàONKA RODZINY* O WYSOKOĝCI SKàADEK 

NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM 
ROK AKADEMICKI, W KTÓRYM JEST USTALANE PRAWO 

DO STYPENDIUM SOCJALNEGO 
 
 
 
 
 
 

 2Ğwiadczam, Īe w roku kalendarzowym ……..…………… wysokoĞü skáadki 

na ubezpieczenia zdrowotne wyniosáa ………………. zá …………… gr. 

 

 

 Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności za złożenie 

fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

………………………...                       ………………….……………………………………. 
(miejscowoĞü, data)                                                                 (podpis wnioskodawcy/czáonka rodziny*  

skáadającego oĞwiadczenie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreĞliü 



Zaáącznik nr 4 do Regulaminu ĝwiadczeĔ dla Studentów GdaĔskiej WyĪszej Szkoáy Humanistycznej w GdaĔsku, Zarządzenie 
Rektora nr 8/2019 z dnia 10.07.2019 r. 

 
 
 
....................................................     .................................. 
nazwisko i imiĊ studenta            miejscowoĞü i data 
 
 

2ĝWIADCZENIE DLA WSZYSTKICH OSÓB PEàNOLETNICH UJĉTYCH WE 
WNIOSKU O PROWADZENIU/NIEPROWADZENIU DZIAàALNOĝCI 

GOSPODARCZEJ W ………...  r. 
 
W tabelach naleĪy ująü wszystkie osoby peánoletnie (ze studentem wáącznie)  
w zaleĪnoĞci od tego czy prowadziáy, czy nie prowadziáy dziaáalnoĞci gospodarczej  
w ubiegáym roku rozliczeniowym. 
 
 
Osoby, które w ………. r. prowadziáy dziaáalnoĞü gospodarczą:  
 
lp. imiĊ i nazwisko stopieĔ pokrewieĔstwa ze 

studentem 
1.    
2.    
3.    
1. W przypadku prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej i rozliczania siĊ 

na zasadach ogólnych – naleĪy dostarczyü zaĞwiadczenie o tej formie 
rozliczenia z UrzĊdem Skarbowym. 

2. W przypadku prowadzenia dziaáalnoĞci i rozliczania siĊ w formie ryczaátu od 
przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej – naleĪy dostarczyü 
zaĞwiadczenie o tej formie rozliczenia z UrzĊdem Skarbowym oraz wypeániü 
dodatkowo zaáącznik nr 5. 

 
 
Osoby, które w ………… r. nie prowadziáy dziaáalnoĞci gospodarczej: 
 
lp. imiĊ i nazwisko stopieĔ pokrewieĔstwa ze 

studentem 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
 

2Ğwiadczam, Īe powyĪsze informacje są zgodne z prawdą. 
 
 

……………………….… 
podpis studenta 



Zaáącznik nr 5 do Regulaminu ĝwiadczeĔ dla Studentów GdaĔskiej WyĪszej Szkoáy Humanistycznej w GdaĔsku, Zarządzenie 
Rektora nr 8/2019 z dnia 10.07.2019 r. 

 
 
(Wypeániają osobno wszyscy czáonkowie rodziny prowadzący dziaáalnoĞü  
i rozliczający siĊ w niĪej okreĞlonej formie) 
 
 
........................................................... 
(nazwisko i imiĊ) 
 
........................................................... 
 (wydziaá i kierunek) 
 

2ĝWIADCZENIE CZàONKÓW RODZINY O WYSOKOĝCI DOCHODU 
UZYSKANEGO Z POZAROLNICZEJ DZIAàALNOĝCI GOSPODARCZEJ  
DLA OSÓB ROZLICZAJĄCYCH SIĉ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O 
ZRYCZAàTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH 

PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 
 

 
2Ğwiadczam, Īe w roku kalendarzowym ……….. uzyskaáem(am) dochód  
z dziaáalnoĞci opodatkowanej w formie: 
(zakreĞliü odpowiedni kwadrat) 
q Ryczaátu od przychodów ewidencjonowanych 
q Karty podatkowej 
 
1. Dochód brutto …………………………………… ......................... zá. ...... gr. 
2. NaleĪne skáadki na ubezpieczenie spoáeczne wyniosáy ............. zá. ...... gr. 
3. NaleĪne skáadki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosáy ............. zá. ...... gr. 
4. NaleĪny zryczaátowany podatek dochodowy wyniósá ................. zá. ...... gr. 
5. Dochód po odliczeniach ….  1- (2+3+4) ….. wyniósá ……………zá. ...... gr. 
 
 
 
 
 
..................................       ....................................... 
(miejscowoĞü, data)        (podpis osoby oĞwiadczającej) 
 
 
 
 



Zaáącznik nr 6 do Regulaminu ĝwiadczeĔ dla Studentów GdaĔskiej WyĪszej Szkoáy Humanistycznej w GdaĔsku, Zarządzenie Rektora 
nr 8/2019 z dnia 10.07.2019 r. 

 
 

NaleĪy wypeániü oĞwiadczenie 1 lub 2 w zaleĪnoĞci od tego, czy dochód ulegá, czy nie ulegá 
zmianie. 

 
 

2ĝWIADCZENIE 1 
 

 Na podstawie § 6 pkt.8 Regulaminu ĝwiadczeĔ dla studentów GWSH w GdaĔsku, 
w związku ze záRĪonym wnioskiem o przyznanie stypendium na rok akademicki 
20...../20..... 

2Ğwiadczam, iĪ dochód mój i czáonków mojej rodziny w okresie od 1 stycznia 
……… r. do dnia podpisania niniejszego oĞwiadczenia nie ulegá zmianie w stosunku do 
dochodu wykazanego we wniosku. 

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

data i podpis 
osoby skáadającej oĞwiadczenie 

 
 
 

2ĝWIADCZENIE 2 
 

Na podstawie § 6 pkt.8 Regulaminu  ĝwiadczeĔ dla studentów GWSH w GdaĔsku, 
w związku ze záRĪonym wnioskiem o przyznanie stypendium na rok akademicki 
20…../20….. 
 2Ğwiadczam, iĪ dochód mój i czáonków mojej rodziny w okresie od 1 stycznia 
………. r. do dnia podpisania niniejszego oĞwiadczenia zwiĊkszyá siĊ/ zmniejszyá siĊ 
(niepotrzebne skreĞliü) w stosunku do dochodu wykazanego we wniosku z nastĊpującego 
powodu ................................................................ (wpisaü przyczynĊ).  
Zaáącza siĊ zaĞwiadczenie (od pracodawcy, z urzĊdu pracy, decyzja ZUS, komornika itp.) 
czáonka rodziny, którego zmieniony dochód dotyczy. 

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

data i podpis 
osoby skáadającej oĞwiadczenie 

 
Utrata dochodu moĪe byü spowodowana: 
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 
b) utratą prawa do zasiáku dla bezrobotnych, 
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej , z wyáączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieáo, 
d) utratą emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, 
e) wyrejestrowaniem pozarolniczej dziaáalnoĞci gospodarczej, 
f) wydzierĪawieniem gospodarstwa rolnego. 
 
Uzyskanie przez czáonka rodziny dochodu moĪe byü spowodowane: 
a) zakoĔczeniem urlopu wychowawczego, 
b) uzyskaniem prawa do zasiáku dla bezrobotnych, 
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyáączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy 

o dzieáo, 
d) uzyskaniem emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, 
e) rozpoczĊciem pozarolniczej dziaáalnoĞci gospodarczej, 
f) dzierĪawą gospodarstwa rolnego. 



Zaáącznik nr 7 do Regulaminu ĝwiadczeĔ dla Studentów GdaĔskiej WyĪszej Szkoáy Humanistycznej w GdaĔsku, Zarządzenie Rektora nr 8/2019 z dnia 
10.07.2019 r. 

 
 

GdaĔsk, dnia ……………….. 
........................................................... 
nazwisko i imiĊ studenta 
 
........................................................... 
wydziaá i kierunek 
 
 
2ĝWIADCZENIE STUDENTA O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM 

DOCHODOWYM 
 
2Ğwiadczam, Īe w roku kalendarzowym …….., ja i czáonkowie mojej rodziny uzyskaliĞmy dochód z tytuáu 
(naleĪy wpisaü rodzaj uzyskanego dochodu, np. alimenty, dochód z gospodarstwa rolnego oraz kwotĊ 
uzyskaną przez caáy ubiegáy rok podatkowy): 
 
1. .............................................................. w wysokoĞci ................................. 
2. .............................................................. w wysokoĞci ................................. 
3. .............................................................. w wysokoĞci ................................. 
 

............................................... 
Podpis studenta 

 
 
2Ğwiadczam, Īe w roku kalendarzowym ………., ja i czáonkowie mojej rodziny nie uzyskaliĞmy� Īadnego 
dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. 
 

……………………………. 
Podpis studenta 



Zaáącznik nr 8 do Regulaminu ĝwiadczeĔ dla Studentów GdaĔskiej WyĪszej Szkoáy Humanistycznej w GdaĔsku, Zarządzenie Rektora nr 8/2019 z dnia 
10.07.2019 r. 
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GdaĔsk, dnia ........................ 
 
....................................................................................... 
(nazwisko i imiĊ) 
 
....................................................................................... 
(adres) 
 
....................................................................................... 
(nr tel. – komórkowy/stacjonarny) 
 
....................................................................................... 
(adres e-mail) 
 
....................................................................................... 
(nr albumu) 
 
 
 

 
 
....................................................................................... 
(wydziaá) 
 
....................................................................................... 
(kierunek) 
 
....................................................................................... 
(studia stacjonarne/niestacjonarne, I stopieĔ/II stopieĔ) 
 
....................................................................................... 
(semestr) 

 
PESEL             

 

Komisja Stypendialna 
GdaĔska WyĪsza Szkoáa Humanistyczna 
w GdaĔsku 
 

 

2ĝWIADCZENIE STUDENTA O ZMIANIE SYTUACJI MATERIALNEJ 
 

2Ğwiadczam, Īe od dnia …………………….. (naleĪy podaü peáQą datĊ), w odniesieniu do danych podanych 
we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki ……………………., ulegáa zmianie 
sytuacja materialna mojej rodziny w zakresie (naleĪy zaznaczyü krzyĪykiem): 
O  zwiĊkszenia wysokoĞci dochodów, 
O  zmniejszenia wysokoĞci dochodów, 
O  uzyskanie dochodu w rozumieniu art. 3 pkt. 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o Ğwiadczeniach  
     rodzinnych (Dz.U.z  2017 r. poz.1952 z póĨn. zm.) 
O  liczby osób we wspólnym gospodarstwie domowym, 
O  inne (naleĪy wymieniü) 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
 
Zmiany dotyczą ……………….…………………………………………………….……………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(naleĪy podaü imiĊ i nazwisko czáonka/czáonków rodziny oraz stopieĔ pokrewieĔstwa) 
 
Do oĞwiadczenia doáączam nastĊpujące dokumenty poĞwiadczające zmianĊ sytuacji materialnej: 
1. ……………………………………………………… 
2. ……………………………………………………… 
3. ……………………………………………………… 
4. ……………………………………………………… 
 
ĝwiadomy(a) odpowiedzialnoĞci karnej za podanie nieprawdziwych danych, aĪ do wydalenia niĪej podpisanego studenta z Uczelni i obowiązku zwrotu 
nieprawnie pobranej pomocy materialnej RĞwiadczam, Īe podane wyĪej informacje dotyczące skáadu mojej rodziny  oraz wykazane Ĩródáa i wysokoĞci 
jej dochodów są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Wszelkie zmiany dotyczące rodziny i dochodów w rodzinie, jestem zobowiązany zgáaszaü 
na bieĪąco. 
 

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 )     wyraĪam zgodĊ na gromadzenie 
i przetwarzanie przez GdaĔską WyĪszą SzkoáĊ Humanistyczną w GdaĔsku moich danych osobowych do celów stypendialnych. Zostaáem(am) 
poinformowany(a) o przysáugującym mi prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji. 
 

2Ğwiadczam, Īe zapoznaáem(am) siĊ z treĞcią Regulaminu  ĝwiadczeĔ  dla Studentów GdaĔskiej WyĪszej Szkoáy Humanistycznej w GdaĔsku. 
 
 
GdaĔsk, dnia ...........................                                                          .......................................................... 
                                                                                 (podpis wnioskodawcy) 

Wypeánia pracownik przyjmujący dokumenty 
Potwierdzam przyjĊcie dokumentów poĞwiadczających zmianĊ sytuacji materialnej, wymienionych wyĪej.  
 
…………………………………..       ……………………………………. 
          data záRĪenia             czytelny podpis pracownika 



Zaáącznik nr 8 do Regulaminu ĝwiadczeĔ dla Studentów GdaĔskiej WyĪszej Szkoáy Humanistycznej w GdaĔsku, Zarządzenie Rektora nr 8/2019 z dnia 
10.07.2019 r. 
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............................................... ............................................................................................................  ……………………… 
                     (nazwisko i imiĊ studenta)                                                      (adres staáego miejsca zamieszkania)     (nr albumu) 

          

PESEL             

 

Decyzja Komisji Stypendialnej1:  
� Przyznano stypendium socjalne. 
 

� Nie przyznano stypendium socjalnego.  
Uzasadnienie: 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

Data …………………….  Podpisy czáonków Komisji:     Podpis Przewodniczącego Komisji Stypendialnej:  
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Niepotrzebne skreĞliü 



Zaáącznik nr 9 do Regulaminu ĝwiadczeĔ dla Studentów GdaĔskiej WyĪszej Szkoáy Humanistycznej w GdaĔsku, Zarządzenie Rektora  
nr 8/2019 z dnia 10.07.2019 r. 

 
GdaĔsk, dnia ........................ 

 
....................................................................................... 
 (nazwisko i imiĊ) 
 
....................................................................................... 
 (adres) 
 
....................................................................................... 
 (nr tel. – komórkowy/stacjonarny) 
 
....................................................................................... 
 (adres e-mail) 
 
....................................................................................... 
 (nr albumu) 
 
....................................................................................... 
 (wydziaá) 
 
....................................................................................... 
 (kierunek) 
 
....................................................................................... 
 (studia stacjonarne/niestacjonarne, I stopieĔ/II stopieĔ) 
 
……………………... 
(semestr) 
 

2ĝWIADCZENIE 
do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiĊkszonej wysokoĞci 

z tytuáu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niĪ dom studencki 
 
 

Niniejszym oĞwiadczam, Īe mój codzienny dojazd do uczelni z miejsca staáego 
zamieszkania uniemoĪliwiaáby lub w znacznym stopniu utrudniaá studiowanie. 

 
Jestem zakwaterowany w (naleĪy okreĞliü rodzaj obiektu, w którym student zamieszkuje, np. wynajĊte mieszkanie, 

wynajĊty pokój w mieszkaniu prywatnym, pokój w Domu Studenta itp.): 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
2Ğwiadczam, Īe jestem Ğwiadomy(a) odpowiedzialnoĞci za podanie nieprawdziwych informacji. 
 
 
 

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



Zaáącznik nr 10 do Regulaminu ĝwiadczeĔ dla Studentów GdaĔskiej WyĪszej Szkoáy Humanistycznej w GdaĔsku, Zarządzenie Rektora 
nr 8/2019 z dnia 10.07.2019 r. 

W Y P E à N I A û    D R U K O W A N Y M I   L I T E R AM I!!! 
 

GdaĔsk, dnia ......................................... 
 
...........................................................................................                          
NAZWISKO I IMIĉ STUDENTA 
 
............................................................................................ 
ULICA, NR DOMU 
 
............................................................................................ 
KOD, MIEJSCE ZAMIESZKANIA 
 
............................................................................................ 
TELEFON – TEL. KOMÓRKOWY 
 
............................................................................................ 
WYDZIAà 
 
............................................................................................ 
KIERUNEK 
 
............................................................................................ 
STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE, I STOPIEē/II STOPIEē 
 
............................................................................................ 
SEMESTR 
 
............................................................................................ 
NUMER ALBUMU 
 
............................................................................................ 
ADRES E-MAIL 
 
 
 

O ĝ W I A D C Z E N I E 
 

 WyraĪam zgodĊ na przekazywanie mojego stypendium/zapomogi* 
na konto bankowe: 

(W Y P E à N I A û    D R U K O W A N Y M I   L I T E R A M I) 
 

IMĉ I NAZWISKO Wà$ĝCICIELA KONTA ......................................................................................................... 

 

ADRES Wà$ĝCICIELA KONTA ......................................................................................................................... 

 

NAZWA BANKU .................................................................................................................................................. 

 

NUMER KONTA: 

                                

 
 

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

P O D P I S 

* niepotrzebne skreĞliü 



Zaáącznik nr 11 do Regulaminu ĝwiadczeĔ dla Studentów GdaĔskiej WyĪszej Szkoáy Humanistycznej w GdaĔsku, Zarządzenie Rektora  
nr 8/2019 z dnia 10.07.2019 r. 
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                                                                                            GdaĔsk, dnia ........................ 

 
 
 
 
.......................................................................................................... 
(nazwisko i imiĊ) 
 
.......................................................................................................... 
(adres) 
 
.......................................................................................................... 
(nr tel. – komórkowy/stacjonarny) 
 
.......................................................................................................... 
(adres e-mail)                                                                             
 
.......................................................................................................... 
 (nr albumu) 
 

.......................................................................................................... 
(wydziaá) 
 
.......................................................................................................... 
(kierunek) 
 
.......................................................................................................... 
(studia stacjonarne/niestacjonarne, I stopieĔ/II stopieĔ) 
 
.......................................................................................................... 
(semestr) 
 
 
 
 

                                                                        Odwoáawcza Komisja Stypendialna 
GdaĔska WyĪsza Szkoáa Humanistyczna  
w GdaĔsku 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA 

                             
                                
1. OSIĄGNIĉCIA DYDAKTYCZNE 
 
Ğrednia ocen 
(wpisu dokonuje 

pracownik 
Dziekanatu) 

zaliczenie w terminie wpis na kolejny rok potwierdzenie 
Dziekanatu 

  
TAK / NIE 

 

 
TAK / NIE 

 

 
 
Decyzja Odwoáawczej Komisji Stypendialnej1:  
� Przyznano stypendium rektora  za osiągniĊcia: dydaktyczne, naukowe, sportowe, artystyczne1. 
 

� Nie przyznano stypendium rektora  za osiągniĊcia: dydaktyczne, naukowe, sportowe, artystyczne1. 
 
Uzasadnienie1:  
� Student uzyskaá w poprzednim roku akademickim Ğrednią ocenĊ …………… z przedmiotów objĊtych planem 

studiów, mieszcząFą siĊ w 8% najwyĪszych Ğrednich ocen na kierunku, na którym studiuje. 
 

� Nie speániono kryteriów regulaminowych ………………………………………………………………....….......……… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
 
Data …………………   Podpisy czáonków Komisji:   Podpis Przewodniczącego  

Odwoáawczej Komisji Stypendialnej:  
 
 
 
2. OSIĄGNIĉCIA NAUKOWE: § 7 ust. 6 pkt 1–5 Regulaminu  ĝwiadczeĔ dla Studentów GdaĔskiej WyĪszej Szkoáy 

Humanistycznej w GdaĔsku (publikacje naukowe lub popularnonaukowe 
w czasopismach, udziaá w projektach badawczych prowadzonych przez uczelniĊ, wystąpienia na konferencjach naukowych, nagrody 
i wyróĪnienia w konkursach o zasiĊgu krajowym i miĊdzynarodowym, inne sukcesy naukowe). 

 

                                                        
1 Niepotrzebne skreĞliü 



Zaáącznik nr 11 do Regulaminu ĝwiadczeĔ dla Studentów GdaĔskiej WyĪszej Szkoáy Humanistycznej w GdaĔsku, Zarządzenie Rektora  
nr 8/2019 z dnia 10.07.2019 r. 
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nazwa i ranga osiągniĊcia naukowego data i miejsce 
uzyskania 

 
 
 
 
 
 

 

 
3. OSIĄGNIĉCIA SPORTOWE: § 7 ust. 8  pkt 1–4 i ust 9 Regulaminu ĝwiadczeĔ  dla Studentów GdaĔskiej WyĪszej Szkoáy 

Humanistycznej w GdaĔsku (reprezentowanie Polski na zawodach sportowych miĊdzynarodowych, udziaá studenta w finaáach mistrzostw 
Polski, zajĊcie jednego z szeĞciu czoáowych miejsc na zawodach rangi krajowej, wielokrotne reprezentowanie uczelni w róĪnego rodzaju 
zawodach rangi krajowej). 

 
zajĊte 

miejsce 
nazwa i ranga zawodów data 

i miejsce 
zawodów 

indywid./ 
zespoá. 

opinia kierownika Studium 
Wychowania Fizycznego 

GWSH 
 
 
 
 
 
 

    

 
4. OSIĄGNIĉCIA ARTYSTYCZNE: § 7 ust. 7 pkt 1–5 Regulaminu  ĝwiadczeĔ dla Studentów GdaĔskiej WyĪszej Szkoáy 

Humanistycznej w GdaĔsku (nagrody w konkursach o zasiĊgu krajowym i miĊdzynarodowym, dzieáa artystyczne, w tym plastyczne, 
literackie, muzyczne, które uzyskaáy bardzo dobre recenzje profesjonalistów z danej dziedziny sztuki, udziaá w projektach artystycznych 
prowadzonych przez uczelniĊ lub we wspóápracy z innymi oĞrodkami akademickimi lub kulturalnymi, autorstwo lub wspóáautorstwo patentu 
lub wzoru uĪytkowego mającego walory artystyczne, inne sukcesy artystyczne). 

 
nazwa i ranga osiągniĊcia artystycznego data i miejsce 

uzyskania 
indywid./ 
zespoá. 

 
 
 
 
 
 

  

 
NaleĪy udokumentowaü przedstawione osiągniĊcia. 
 
2Ğwiadczam, Īe powyĪsze informacje są zgodne z prawdą. 
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 ).) wyraĪam zgodĊ na gromadzenie i 
przetwarzanie przez GWSH moich danych osobowych do celów stypendialnych. Zostaáem(am) poinformowany(a) 
o przysáugującym mi prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji. 
 
 

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

 
Wypeánia pracownik przyjmujący dokumenty 
 
…………………………………...            ……………………………………. 
          data záRĪenia  wniosku                 czytelny podpis pracownika 



Zaáącznik nr 12 do Regulaminu ĝwiadczeĔ dla Studentów GdaĔskiej WyĪszej Szkoáy Humanistycznej w GdaĔsku, Zarządzenie Rektora 
nr 8/2019 z dnia 10.07.2019 r. 
 

GdaĔsk, dnia ........................ 
 
 
 
....................................................................................... 
 (nazwisko i imiĊ) 
 
....................................................................................... 
 (adres) 
 
....................................................................................... 
 (nr tel. – komórkowy/stacjonarny) 
 
....................................................................................... 
 (adres e-mail) 
 
....................................................................................... 
 (nr albumu) 

 
....................................................................................... 
 (wydziaá) 
 
....................................................................................... 
 (kierunek) 
 
....................................................................................... 
 (studia stacjonarne/niestacjonarne, I stopieĔ/II stopieĔ) 
 
……………………... 
(semestr) 
 

 
Komisja Stypendialna 
GdaĔska WyĪsza Szkoáa Humanistyczna 
w GdaĔsku 

 

WNIOSEK 
O PRZYZNANIE STYPENDIUM   

DLA OSÓB NIEPEàNOSPRAWNYCH 
 
Uzasadnienie: 
............................................................................................................................................................................... 

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

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

............................................................................................................................................................................... 
 
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 )    wyraĪam zgodĊ na gromadzenie i przetwarzanie 
przez GdaĔską WyĪszą SzkoáĊ Humanistyczną w GdaĔsku moich danych osobowych do celów stypendialnych. Zostaáem(am) 
poinformowany(a) o przysáugującym mi prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji. 
 
2Ğwiadczam, Īe zapoznaáem(am) siĊ z Regulaminem  ĝwiadczeĔ dla Studentów GdaĔskiej WyĪszej Szkoáy Humanistycznej w GdaĔsku, 
 
2Ğwiadczam, Īe nie ubiegam siĊ o stypendium dla osób niepeánosprawnych na innym kierunku studiów. 
 
 

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

 
 
UWAGA! Do wniosku naleĪy doáączyü orzeczenie o stopniu niepeánosprawnoĞci lub orzeczenie o 
którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoáecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepeánosprawnych (Dz.U.  z 2018 r., poz. 511 z póĪn. zmianami). 
 
 
DECYZJA KOMISJI STYPENDIALNEJ 
............................................................................................................................................................................... 

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

 
GdaĔsk, dnia ............................ 
 
Podpisy czáonków Komisji     Podpis Przewodniczącego Komisji 
 
 
 
 



Zaáącznik nr 13 do Regulaminu ĝwiadczeĔ dla Studentów GdaĔskiej WyĪszej Szkoáy Humanistycznej w GdaĔsku, Zarządzenie Rektora 
nr 8/2019 z dnia 10.07.2019 r. 

 
GdaĔsk, dnia ........................ 

 
....................................................................................... 
 (nazwisko i imiĊ) 
 
....................................................................................... 
 (adres) 
 
....................................................................................... 
 (nr tel. – komórkowy/stacjonarny) 
 
....................................................................................... 
 (adres e-mail) 
 
....................................................................................... 
 (nr albumu) 
 
.......................................................................................  
 (wydziaá) 
 
....................................................................................... 
 (kierunek) 
 
....................................................................................... 
 (studia stacjonarne/niestacjonarne, I stopieĔ/II stopieĔ) 
 
……………………... 
(semestr) 

Wydziaáowa Komisja Stypendialna 
GdaĔska WyĪsza Szkoáa Humanistyczna 
w GdaĔsku 

 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI  
 
 
 
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 )    ) wyraĪam zgodĊ na gromadzenie i 
przetwarzanie przez GdaĔską WyĪszą SzkoáĊ Humanistyczną w GdaĔsku moich danych osobowych do celów 
dotyczących pomocy materialnej. Zostaáem(am) poinformowany(a) o przysáugującym mi prawie wglądu do moich danych i 
ich aktualizacji. 
 

2Ğwiadczam, Īe zapoznaáem(am) siĊ z treĞcią Regulaminu Ustalania WysokoĞci, Przyznawania i Wypáacania ĝwiadczeĔ 
Pomocy Materialnej dla Studentów GdaĔskiej WyĪszej Szkoáy Humanistycznej w GdaĔsku. 
 
 

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

 
 
* We wniosku naleĪy opisaü nastĊpujące fakty: przebieg zdarzenia losowego, liczba czáonków rodziny, 
dochód na czáonka rodziny. 
* Zdarzenia podane przez studenta muszą byü udokumentowane zaĞwiadczeniami wáDĞciwych organów 
(np. policja, straĪ poĪarna, ZOZ, firma ubezpieczeniowa). 



Zaáącznik nr 14 do Regulaminu ĝwiadczeĔ dla Studentów GdaĔskiej WyĪszej Szkoáy Humanistycznej w GdaĔsku, Zarządzenie Rektora  
nr 8/2019 z dnia 10.07.2019 r. 

 
GdaĔsk, dnia ........................ 

 
....................................................................................... 
 (nazwisko i imiĊ) 
 
....................................................................................... 
 (adres) 
 
....................................................................................... 
 (nr tel. – komórkowy/stacjonarny) 
 
....................................................................................... 
 (adres e-mail) 
 
....................................................................................... 
 (nr albumu) 
 
....................................................................................... 
 (wydziaá) 
 
....................................................................................... 
 (kierunek) 
 
....................................................................................... 
 (studia stacjonarne/niestacjonarne, I stopieĔ/II stopieĔ) 
 
……………………... 
(semestr) 

Odwoáawcza Komisja Stypendialna 
GdaĔska WyĪsza Szkoáa Humanistyczna  
w GdaĔsku 

                                                                         
ODWOàANIE DO ODWOàAWCZEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ  

OD DECYZJI WYDZIAàOWEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ W SPRAWIE 
 
(naleĪy zaznaczyü krzyĪykiem) 
 
Ɉ stypendium socjalnego (dotyczy stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiĊkszonej  
    wysokoĞci) 
Ɉ stypendium  dla osób niepeánosprawnych 
Ɉ zapomogi 
 
Uzasadnienie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2Ğwiadczam, Īe zapoznaáem(am) siĊ z treĞcią Regulaminu ĝwiadczeĔ  dla Studentów GdaĔskiej 
WyĪszej Szkoáy Humanistycznej w GdaĔsku. 
 

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

 
 
…………………………………..       ……………………………………. 
          data záRĪenia             czytelny podpis pracownika 



Zaáącznik nr 15 do Regulaminu ĝwiadczeĔ dla Studentów GdaĔskiej WyĪszej Szkoáy Humanistycznej w GdaĔsku, Zarządzenie Rektora  
nr 8/2019 z dnia 10.07.2019 r. 

 
GdaĔsk, dnia ........................ 

 
....................................................................................... 
 (nazwisko i imiĊ) 
 
....................................................................................... 
 (adres) 
 
....................................................................................... 
 (nr tel. – komórkowy/stacjonarny) 
 
....................................................................................... 
 (adres e-mail) 
 
....................................................................................... 
 (nr albumu) 
 
....................................................................................... 
 (wydziaá) 
 
....................................................................................... 
 (kierunek) 
 
....................................................................................... 
 (studia stacjonarne/niestacjonarne, I stopieĔ/II stopieĔ) 
 
……………………... 
(semestr) 

Odwoáawcza Komisja Stypendialna 
GdaĔska WyĪsza Szkoáa Humanistyczna  
w GdaĔsku 

 
WNIOSEK DO ODWOàAWCZEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ  

O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY DOTYCZĄCEJ STYPENDIUM 
REKTORA . 
 
 
Uzasadnienie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2Ğwiadczam, Īe zapoznaáem(am) siĊ z treĞcią Regulaminu ĝwiadczeĔ dla Studentów GdaĔskiej 
WyĪszej Szkoáy Humanistycznej w GdaĔsku. 
 

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

 
 
…………………………………..       ……………………………………. 
          data záRĪenia             czytelny podpis pracownika 
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