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Data wpływu………………………
Podpis osoby przyjmującej:………………….

Wniosek o jednorazową zapomogę

Imię i nazwisko ...........................................................................................................................................
Data urodzenia ...................................................................Pesel...............................................................
Adres zamieszkania......................... ............................................................................................................
Adres korespondencyjny:……………………………………………………………………………..............................................
E-mail……………………………………………………………………….….. Nr telefonu……………………………….………………………
Kierunek studiów .........................................................................................................................................
Rok studiów............................................................................ Numer albumu............................................
Forma (stacjonarna, niestacjonarna) ...............................................................................................................

Przyczyna
o
o
o

choroba lub nieszczęśliwy wypadek studenta, jego dziecka lub współmałżonka,
śmierć: matki, ojca,
Inne zdarzenia losowe:…………………………………………………………………………………….(podać powód)

Opis sytuacji:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ZAŁĄCZNIKI:

1)…………………………………………………….,
2)..................................................,
3) .................................................,
4) ..................................................
Numer konta bankowego:……………………………………………………………………………………………………………….
Właścicielem rachunku jest: ...............................................................................................................
Adres....................................................................................................................................................

............................................
podpis studenta (wnioskodawcy)

Oświadczenie studenta
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej:
-za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 KK, który brzmi: „Kto składa zeznania mające służyć za dowód w
postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę
lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” / Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553/
- 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 niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego
działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat” / Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553/,
oświadczam, co następuje:

 potwierdzam, że do podania o jednorazową zapomogę dołączam dokumentację dotyczącą
zaistniałego zdarzenia losowego,
 powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym,
 zapoznałem/-am się z warunkami uprawniającymi do przyznania zapomogi,

 oświadczam, że nie ukończyłem /-am dotychczas żadnego kierunku studiów.
Jednocześnie oświadczam, że nie pobieram i nie ubiegam się o przyznanie zapomogi na
innym kierunku studiów (dotyczy to również innej uczelni).
 oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu przyznawania i wypłacania oraz
wysokości pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej
w Bielsku Białej z dnia 01.02.2018 r., jest on dla mnie zrozumiały i przyjmuję do wiadomości
jego treść.

Ponadto oświadczam, iż jest mi wiadome, że zgodnie z Ustawą Prawo O Szkolnictwie Wyższym
z dnia 27.07.2005r. ( Dz. U. z 2016r., poz. 1842 z późn. zm.)
1. Student studiujący równocześnie na kliku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne,
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych
studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta
kierunku studiów.
2. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku
studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu
studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednakże nie dłużej niż przez
okres trzech lat.

Bielsko-Biała, dn. ……..……………………

……….………………………………
podpis studenta (wnioskodawcy)

Pouczenie
Na podstawie ustawy z dn. 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r., poz. 1842 z późn.
zm.), oraz Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły EkonomicznoHumanistycznej:

Zapomoga może być przyznana studentowi, który w danym roku akademickim z przyczyn losowych znalazł się
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Pogorszenie sytuacji materialnej oznacza, że w wyniku określonego
zdarzenia losowego sytuacja materialna studenta uległa zauważalnemu pogorszeniu. Przejściowość
pogorszenia oznacza, że sytuacja nie ma charakteru trwałego, a losowość, że pogorszenie sytuacji materialnej
nastąpiło z przyczyn niezależnych od studenta, a nie wynikło z podjęcia przez niego, czy członków jego rodziny,
określonych decyzji. Student może otrzymać zapomogę najwyżej dwa razy w roku akademickim, przy czym nie
może być ona przyznana dwa razy z tego samego powodu.

