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Kierunek studiów ............................................................................................................................................ 
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Dane członków rodziny studenta: 
Za członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie uważa się: 

a. studenta, 
b. małżonka studenta,  
c. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, 
d. będące na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 

26. roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci 
niepełnosprawne bez względu na wiek. 

 

Lp. Nazwisko i Imię Data urodzenia Stopień pokrewieństwa 

1.   wnioskodawca 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    



 
1. Student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych 

lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez te osoby 
oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26 rok 
życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, 
jeżeli spełnia jeden z następujących warunków: 

1) ukończył 26 rok życia,  
2) pozostaje w związku małżeńskim, 
3) ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26 rok życia 

przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na 
wiek, 

4) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,  
5) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym 

oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, że nie prowadzi 
wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, jest 
wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

4. Student składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców, opiekunów 
prawnych lub faktycznych. 
 

Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie. Może on udokumentować 
powyższe przedstawiając m. in. zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, umowy cywilnoprawne (zlecenia, 
o  dzieło), decyzje właściwego organu o przyznaniu renty, wyrok sądowy zasądzający alimenty, ponadto 
zaświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu (zaświadczenia z urzędu skarbowego, zaświadczenia z zakładu 
pracy o wysokości osiągniętego dochodu i inne). 

Wykaz załączników: 

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

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

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

Pouczenie 

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, oraz 
Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej z siedzibą 
w  Bielsku-Białej obowiązującego od dnia 01 października 2019 roku: 
 
1. Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego dochód na 

osobę w rodzinie studenta nie przekracza wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, 
ustalonej przez rektora w porozumieniu z samorządem studenckim. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej 
wysokości na podstawie pisemnego wniosku i po przedłożeniu stosownej dokumentacji. 

3. Rektor odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę 
w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z  dnia 12 marca 2004 r. 
o  pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego 

zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o  sytuacji dochodowej i  majątkowej swojej i rodziny. 
 
      

 

Bielsko-Biała, dnia .……………………………..                      …………………………………………………. 
                                                                                                                czytelny podpis studenta 
 

                                                         



Oświadczenie studenta 

Uprzedzony/a  o odpowiedzialności karnej: 
 

 za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 KK, który brzmi: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód 
w  postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę 
lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.” / Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, 
2077 z późn. zm./ 

 za przestępstwo określone w art. 286 KK, który brzmi: „Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, 
doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą 
wprowadzania jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego 
działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat” / Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, 2077 
z  późn. zm./ 

 oświadczam, co następuje: 

 potwierdzam, że do wniosku o stypendium socjalne na  rok akademicki……………/…………..…… 
dołączam dokumentację dotyczącą dochodów moich  i mojej rodziny w roku ………………………... 
 

 powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym, 
 

 zapoznałem/-am się z warunkami uprawniającymi do przyznania stypendium oraz wykazem dochodów 
branych pod uwagę przy ustalaniu prawa do stypendium, 

 

 oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu przyznawania świadczeń  dla studentów Wyższej 
Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej z  siedzibą w Bielsku-Białej obowiązującego od dnia 01 października 
2019 roku i jest on dla mnie zrozumiały i przyjmuję do wiadomości jego treść. 

 
Ponadto oświadczam, iż jest mi wiadome, że zgodnie z Ustawą  z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) art. 93 świadczenia z funduszu stypendialnego przysługują:  
 

1) na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie 
dłużej niż przez okres 6 lat, 

2) nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: 

 magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, 

 licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Przepis 
stosuje się również do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą. 
 

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do stypendium, student jest zobowiązany niezwłocznie 
poinformować o tych zmianach Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. 
 
 

Bielsko-Biała, dnia  ……..……………………                                      ……….……………………………… 
         czytelny podpis studenta 
 

 

Proszę o przekazywanie kwoty przyznanego stypendium na konto 

nr .......................................................................................................................... 

w banku ............................................................................................................... 

 

 

Bielsko-Biała, dnia  ……..……………………                                      ……….……………………………… 
         czytelny podpis studenta 

 



 

Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku 

 studiów w  roku akademickim .................... 

 

 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z art. 233 § 1 w zw.  
z § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, 2077 z późn. zm.)  oraz 
odpowiedzialności dyscyplinarnej za podawanie nieprawdziwych danych  o ś w i a d c z a m,  

 iż nie pobieram świadczeń z funduszu stypendialnego na innym kierunku studiów (dotyczy to 
również innej uczelni), 

 iż nie pobieram świadczeń z funduszu stypendialnego przez okres dłuższy niż 6 lat, 

 iż nie posiadam tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego, 

 iż nie posiadam tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego i ponownie 
podejmuję studia pierwszego stopnia, 

 iż nie posiadam tytułu zawodowego uzyskanego za granicą. 
 

Oświadczam, że zapoznałem/-am/ się z treścią Regulaminu przyznawania świadczeń  dla studentów 

Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej   w  Bielsku-Białej obowiązującego od 01 października 

2019  r., jest on dla mnie zrozumiały i przyjmuję do wiadomości jego treść. 

 

 

 

…………………………                                                 …………………………………………………………… 
          data                                                                                          czytelny podpis studenta 

 

 
 


