
Załącznik nr 8 do Regulaminu Świadczeń dla Studentów Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku, Zarządzenie Rektora nr 14/2020  
z dnia 30.09.2020r. 
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Gdańsk, dnia ........................ 

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

 
 
....................................................................................... 
(wydział) 
 
....................................................................................... 
(kierunek) 
 
....................................................................................... 
(studia stacjonarne/niestacjonarne) 
 
....................................................................................... 
(I stopnia/II stopnia) 

 

PESEL            

 

Komisja Stypendialna 
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku 

 
 

OŚWIADCZENIE STUDENTA O ZMIANIE SYTUACJI MATERIALNEJ 
 

Oświadczam, że od dnia …………………….. (należy podać pełną datę), w odniesieniu do danych podanych 
we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki ……………………., uległa zmianie 
sytuacja materialna mojej rodziny w zakresie (należy zaznaczyć krzyżykiem): 
O  zwiększenia wysokości dochodów, 
O  zmniejszenia wysokości dochodów, 
O  uzyskanie dochodu w rozumieniu art. 3 pkt. 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach  
     rodzinnych (Dz.U.z  2017 r. poz.1952 z późn. zm.) 
O  liczby osób we wspólnym gospodarstwie domowym, 
O  inne (należy wymienić) 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
Zmiany dotyczą ……………….…………………………………………………….……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………...
(należy podać imię i nazwisko członka/członków rodziny oraz stopień pokrewieństwa) 

Do oświadczenia dołączam następujące dokumenty poświadczające zmianę sytuacji materialnej: 
1. ……………………………………………………… 
2. ……………………………………………………… 
3. ……………………………………………………… 
4. ……………………………………………………… 

 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, aż do wydalenia niżej podpisanego studenta z Uczelni i obowiązku zwrotu nieprawnie pobranej 
pomocy materialnej oświadczam, że podane wyżej informacje dotyczące składu mojej rodziny  oraz wykazane źródła i wysokości jej dochodów są kompletne i zgodne ze 
stanem faktycznym. Wszelkie zmiany dotyczące rodziny i dochodów w rodzinie, jestem zobowiązany zgłaszać na bieżąco. 
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 2019 r., poz. 1781)               
                 - Ustawą o ochronie informacji niejawnych ( j.t .Dz. U. z 2019 r. poz.742 )     wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Gdańską Wyższą Szkołę 
Humanistyczną w Gdańsku moich danych osobowych do celów stypendialnych. Zostałem(am) poinformowany(a) o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich 
aktualizacji. 
 

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią Regulaminu  Świadczeń  dla Studentów Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku. 
 

Gdańsk, dnia ...........................                                                          .......................................................... 
                                                                                 (podpis wnioskodawcy) 

Wypełnia pracownik przyjmujący dokumenty 
Potwierdzam przyjęcie dokumentów poświadczających zmianę sytuacji materialnej, wymienionych wyżej.  
 
…………………………………..       ……………………………………. 
          data złożenia             czytelny podpis pracownika 
 
Decyzja Komisji Stypendialnej1:  

 Przyznano stypendium socjalne. 

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

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

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 


