
 
 
 
Załącznik nr 1a do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania  

świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania  

w Łodzi. 

 

Wniosek 

o przyznanie stypendium socjalnego WSSiP w Łodzi 

 

Wnoszę o przyznanie stypendium socjalnego 

na rok akademicki …………………………………………………………………………... 

nazwisko i imię ……………………………………………………………………………... 

PESEL …………………………………………………………………………………….… 

Stan cywilny ……………………………………………………………………………….... 

Obywatelstwo ……………………………………………………………………………….. 

Adres zameldowania ………………………………………………………………………... 

Adres korespondencyjny ……………………………………………………………………. 

Numer telefonu stacjonarnego ………………………komórkowego ………………………. 

Adres e-mailowy …………………………………………………………………………….. 

Wydział ……………………………………………………………………………………… 

Kierunek studiów ……………………………………………………………………………. 

Numer indeksu ………………………………………………………………………………. 

Rok rozpoczęcia studiów ……………………………………………………………………. 

 
Oświadczam, że w skład mojej rodziny wchodzą następujące osoby: 
Lp. (nazwisko i imię, data urodzenia, stopień pokrewieństwa, miejsce zatrudnienia, inne 
źródła dochodów) 
 
1. ……………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

6. ……………………………………………………………………………………………. 

7. ……………………………………………………………………………………………. 



 
Oświadczam, że  
Nie pobieram stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób 
niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów i zapomogi na 
innym kierunku studiów. 
 
Ponadto oświadczam, że: 
Dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 
Zapoznałem/am się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania 
świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania  
w Łodzi obowiązującym od dnia 01 października 2011r. 
Przedłożone dokumenty/ zaświadczenia, oświadczenia/ wykazują wszystkie dochody 
członków mojej rodziny. 
W przypadku zaistnienia zmian mających wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej 
zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tych zmianach Dziekanat. 
 
Uprzedzony/ a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 KK „Kto, składając zeznanie mające 
służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na 
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności 
do lat 3.” Oświadczam, że złożone przeze mnie oświadczenia i dokumenty są zgodne  
z prawdą.  
 
 
 
 
…………………………….  ………………………………. 
miejscowość, data  czytelny podpis studenta 
 
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych/ Dz. U. 2002r. nr 926,  
poz. 101 z późn. zm./ wyrażam zgodę na gromadzenie i przechowywanie przez Wyższą 
Szkołę Sztuki i Projektowania w Łodzi danych osobowych do celów stypendialnych. 
Zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych  
i ich aktualizacji. 
 
 
 
 
……………………………  ………………………………. 
miejscowość, data  czytelny podpis studenta  


