
Załącznik Nr 1 

do Regulaminu o przyznawaniu i ustalaniu  
wysokości pomocy materialnej dla studentów WSEH 

Wyższa  Szkoła Ekonomiczno – Humanistyczna im prof. Szczepana. A Pieniążka  

w Skierniewicach 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ  
Na semestr ……………………20….../20…..  

 

Nazwisko :.................................................... Imię............................................Nr albumu ..................... 

Data urodzenia....................................  miejsce...................................................................................... 

Rok studiów...................   

System studiów  stacjonarne/ niestacjonarne/ magisterskie uzupełniające
1
 

Wydział ........................................................................... Kierunek ........................................................ 

Adres stałego zamieszkania wnioskodawcy  

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

telefon kontaktowy: .............................................................. 

PESEL ………………………………………. 

Proszę o przyznanie
2
 

� Stypendium socjalnego 

� Zwiększenia stawki stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w innym obiekcie niż dom studencki 
(zwiększenie przysługuje tylko studentom studiów stacjonarnych) 

� Zapomogi 
OŚWIADCZAM, ZE W SKŁAD MOJEJ RODZINY POZOSTAJĄCEJ WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM WCHODZĄ: 

Lp. 
Członkowie rodziny 

(imię i nazwisko) 
Rok 

urodz. 
Stopień 

pokrewieństwa 
Miejsce nauki, zatrudnienia 
(lub inne źródło utrzymania) 

Średni dochód netto 
za 1 miesiąc 
roku………3 
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 Wnioskodawca   

2 
 

 

    

3 
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R A Z E M 

    

Ogółem miesięczny dochód (netto) rodziny wyniósł  ..................................... 

Dochód rodzinny netto w przeliczeniu na jedną osobę miesięcznie wynosi .............................. 

Przyznane świadczenia pomocy materialnej w WSEH proszę: 
** 

� Przelać na moje konto bankowe Nr ................................................................................................ 

� Zaliczyć na poczet zaległego, bieżącego lub przyszłego czesnego 

W CELU UDOKUMENTOWANIA WNIOSKU PRZEDSTAWIAM NASTĘPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI  

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

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

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

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić  
2 Zaznaczyć odpowiedni kwadrat  
2 Dochód uzyskany  w roku dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty 
 



NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, ŻE: 

1. Nie złożyłem( -am) wniosku o przyznanie świadczeń z funduszu pomocy materialnej dla studentów na innej uczelni i nie ubiegam się  
o nie na innym wydziale (kierunku) - (jeśli tak, należy podać uczelnię, wydział, kierunek i rok studiów) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

2.  Nie studiowałem/-am innego kierunku studiów, (jeśli tak należy podać uczelnię, wydział, kierunek i lata studiów) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

3. Nie ukończyłem/-am innego kierunku studiów, ( jeśli tak należy podać uczelnię, wydział, kierunek rodzaj studiów 
(licencjackie/uzupełniające magisterskie/jednolite magisterskie/doktoranckie) i rok ukończenia)) 
……………………………………………………………………………………………………………………………  

4. Świadomy/-a odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej i obowiązku zwrotu 
bezprawnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej, ubiegam się o przyznanie w/w pomocy tylko w Wyższej Szkole 
Ekonomiczno - Humanistycznej im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach oraz, że wszystkie załączone dokumenty i dane w 
nich zawarte są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.  

5. Zapoznałem/-am się z Regulaminem o przyznawaniu i ustalaniu wysokości pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkole 
Ekonomiczno - Humanistycznej im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach przyznawanych w ramach dotacji Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego. 

6. Powyższe dane obejmują wszystkie dochody członków mojej rodziny,  zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (jednolity tekst Dz. U. Nr 139/2006, poz.992)  wyszczególnione w art. 3 niniejszej ustawy.  

 
 
 
Skierniewice, dnia ……………………………………………………                                                                                      …………………………………………………………..  

(podpis studenta) 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyrażam 

zgodę na przetwarzanie przez Wyższej Szkole Ekonomiczno - Humanistycznej im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach danych 

osobowych zawartych we wniosku do celów stypendialnych w zakresie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania, z prawem wglądu 

do swoich danych i z możliwością ich poprawiania.  

 

 
Skierniewice, dnia ……………………………………………………                                                                                      …………………………………………………………..  

(podpis studenta) 

 
 

 
 


