
 

WYŻSZA SZKOŁA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEGO 

 
Załącznik nr 4   

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

 

 

 

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

 

Podpis przyjmującego…………………………. 

 

 

 

 

W N I O S E K  
O PRZYZNANIE ZAPOMOGI W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 

 

 

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

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

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

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

 

Nr rachunku bankowego:  

 

                                

 

 

Proszę o przyznanie zapomogi.  

Uzasadnienie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Do wniosku załączam:......................................................................................................... ...................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Średni dochód miesięczny  (z ostatnich 3 miesięcy) na osobę w mojej rodzinie wynosi .............................. zł.   

      Moja rodzina składa się z ........... osób.                                      

 

 

                                                                                                                                                                                                                               
 

            ………………………………….. 

data i czytelny podpis studenta 
 

 

 



 

WYŻSZA SZKOŁA PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEGO 

 
 

Niniejszym oświadczam, że:  

 

1) Zapoznałem/zapoznałam się z treścią art. 93 ust. 1 ustawy z dn. 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce „Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia, o których 

mowa w art. 86 ust 1 pkt 1-4 (…), tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku”;  

2) Zapoznałem/zapoznałam się z treścią art. 93 ust. 2 pkt 1 ustawy z dn. dn. 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce „Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust 1 pkt 1-4 (…): przysługują na studiach pierwszego 

stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat”.  

3) Zapoznałem/zapoznałam się z treścią art. 93 ust. 2 pkt 2 ustawy z dn. 20 lipca 20018 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce „Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust 1 pkt 1-4 (…) nie przysługują studentowi 

posiadającemu tytuł zawodowy:  

a. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, 

 b. licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.” Powyższe stosuje 

się także do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.  

4) Zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem przyznawania świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Planowania 

Strategicznego w Dąbrowie Górnicze 

5) Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić uczelnię o wystąpieniu okoliczności powodującej utratę prawa do 

przyznanego stypendium zgodnie z treścią art. 94 ust. 1 ustawy z dn. 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce  

6) Świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 Kodeksu karnego (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.) - "Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do 

niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania 

błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 

6 miesięcy do lat 8" oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej wynikającej z art. 307 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) – „1. Student podlega 

odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyn uchybiający 

godności studenta. 2. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez rektora i komisję 

dyscyplinarną”.  

7) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, w celu i zakresie niezbędnym do 

rozpatrzenia i realizacji wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w Wyższej Szkole Planowania 

Strategicznego w Dąbrowie Górniczej. 

 

         ……………………………….  
data i czytelny podpis studenta 

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 

            

                 ………………………………….. 

data i czytelny podpis studenta 
 

 


