
 

WYŻSZA SZKOŁA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 

 

                                                                                                                                                                                                                             Załącznik nr 1   

do Regulaminem świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej 

 

                                                                                                                                                                   

Data wpływu wniosku…………………………        Dąbrowa Górnicza, dnia …..…………………………… 

 

Podpis przyjmującego………………………… 

 

 

WNIOSEK O PR ZY ZN A N IE S TY PEN D I UM SO C JA LNE GO   

W  RO KU  A KA DEMI C KI M 2 0 21 / 20 22  

I. Dane studenta  

Nazwisko …………………………...........................................   Imię/imiona..................……............…..…………………...  

Nr albumu …………………………Kierunek………….......................................Wydział…………………………………… 

Studia: I°/II°*   Rok studiów …...............  Semestr studiów.......................................... ....Studia stacjonarne/niestacjonarne* 

AAddrreess  ssttaałłeeggoo  zzaammiieesszzkkaanniiaa::  ……………………………………………………………………………………………………......………………………………………………........................................................................  

Adres zamieszkania w czasie studiów ……………………………………….....………………......…..................................... 

Adres mailowy ..............................................................................  telefon kontaktowy ............................................................ 

Nr rachunku bankowego:  

                                

 

II. Skład rodziny studenta  
 

Lp. Stopień 

pokrewieństwa 

Nazwisko i imię Data urodzenia Miejsce zatrudnienia, 

miejsce kształcenia  

Dochód netto w 

roku 2020 

1 Student/ka     

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      
 

Jestem studentem samodzielnym finansowo i nie prowadzę wspólnego gospodarstwa z rodzicami lub jednym  

z nich: TAK/NIE* (niepotrzebne skreślić). 

W przypadku samodzielności finansowej konieczne jest złożenie razem z wnioskiem o przyznanie stypendium 

socjalnego wypełnionego druku Oświadczenia  o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym  

z rodziców oraz spełnieniu pozostałych warunków, mających wpływ na skład rodziny we wniosku. 
 

III. Wykaz załączników potwierdzających dochód rodziny: 

1. 6. 

2. 7. 

3. 8. 

4. 9. 

5. 10. 

 

IV. Oświadczam że: 

 Zapoznałem/zapoznałam się z  Regulaminem świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej 

 Świadomy(a) odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej, aż do wydalenia z Uczelni i obowiązku zwrotu 
nieprawnie pobranego stypendium, oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku oraz załączone dokumenty dotyczące rodzajów i wysokości dochodów 

mojej rodziny są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z nauką w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej zgodnie 
z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119). 

 
* właściwe zaznaczyć 

           ............................................................... 
                                                czytelny  podpis studenta    


