
                                                                                                                                           Załącznik nr 1  
                                                                                                                             do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Poznaniu  

                                                                                                                                                                               

WNIOSEK O PRZYZNANIE 

 STYPENDIUM SOCJALNEGO 

 

na rok akademicki 2016/2017 

 
Niniejszym jako student Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu - Nr  rej. MENiS 9/92 

wnoszę o przyznanie zgodnie z Regulaminem przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Poznaniu 

stypendium socjalnego 

 

 
I. WYPEŁNIA STUDENT: 

 

semestr studiów: …………………….   poziom studiów:  - I stopnia    - II stopnia     nr albumu: ……………..………….. 
                                                                                                                        

 

kierunek studiów:  administracja   zarządzanie         forma studiów:  niestacjonarna   niestacjonarna (na odległość)  
 

A.  DANE  OSOBOWE STUDENTA:  

 

Nazwisko: ................................................................................................................................................... ........................................................ 

 

Imię: ................................................................................................................................................................................................ .................... 

 

Adres stałego zamieszkania: ............................................................................................................................................................................... . 

 

Adres do korespondencji: ..................................................................................................................................................................................... 

 

Telefon: .................................................................. adres e-mail: .......................................................................................................................  
 

Numer 
rachunku  
 

                          

Nazwa 
banku 

 

 w przypadku gdy posiadaczem  podanego rachunku bankowego nie jest student, należy podać dane właściciela rachunku (imię, nazwisko, adres) 
 

B.  Aktualny skład rodziny studenta: (za członków rodziny uważa się małżonka studenta, rodziców lub opiekunów prawnych, dzieci własne studenta 

oraz rodzeństwo pozostające na utrzymaniu rodziców: niepełnoletnie, pobierające naukę do 26. roku życia, niepełnosprawne bez względu na wiek – 

niepełnosprawność należy potwierdzić aktualnym orzeczeniem)     

 

 
Nazwisko i imię 

Stopień 

pokrewieństwa w 

stosunku do 

wnioskodawcy 

PESEL 

miejsce zatrudnienia lub nauki (nazwa zakładu pracy, 
nazwa szkoły) /inne źródła dochodu/ ewentualnie: 

emeryt, rencista, rolnik, działalność gospodarcza, 

bezrobotny/ 

1  student   

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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C.                                                              OŚWIADCZENIE STUDENTA 

  
 

 

Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 prowadzę wspólne gospodarstwo domowe z rodzicami / jednym z rodziców 
*
 

 

 nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców  
 

 Oświadczam, że ubiegam się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w 

art. 179 ust. 4  pkt 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (wykaz osób w pkt F - Pouczenie), gdyż: 

 

 nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców oraz spełniam jedną z poniższych przesłanek  

           (właściwe zaznaczyć znakiem X): 

 

a. ukończyłem/ukończyłam 26. rok życia    

 

b. pozostaję w związku małżeńskim   

 
c. mam na  utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w 

ostatnim roku studiów, do ich ukończenia lub dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek  

 
d. osiągnąłem/osiągnęłam pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej      

 
    LUB 

 

 Nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców oraz spełniam łącznie następujące warunki:   

 

a. posiadałem/posiadałam stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,  

b. posiadam stałe źródło dochodu w roku bieżącym,  

c. mój miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w 

art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

      (do dnia 31 października 2016 r. jest to 923,45 zł, a od dnia 01 listopada 2016 r. jest to 930,35 zł), 

 

   

Oświadczam, że moja rodzina składa się z ……….…. osób i osiągnęła w 2015 roku dochody wyszczególnione  we wniosku o 

przyznanie stypendium socjalnego w zestawieniu na stronie 3 w pkt D.  

Oświadczam, że rodzina moja nie posiada żadnych innych źródeł dochodów niż te wykazane we wniosku o przyznanie 

stypendium socjalnego w zestawieniu na stronie 3 w pkt D. 

 

 

 
 

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  
 

 

 

 

 

 

             .............................................................                                                                        ....................................................................... 
                            (miejscowość oraz data)                                                                                                                (czytelny podpis studenta) 
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D.   Dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym 2015:  w tabelce wpisujemy miesięczne dochody członków rodziny 

                                                                                                                         MIESIĘCZNE dochody netto (w zł) 

L.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Nazwisko i imię członka 

rodziny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Dochód opodatkowany na zasadach 

ogólnych** 
ustalając miesięczny dochód członka rodziny 
roczny dochód  dzielimy przez faktyczną liczbę 

miesięcy uzyskiwania tego dochodu np. jeśli 
członek rodziny podjął pracę w czerwcu  2015 r. 

to jego roczny dochód dzielimy przez 7,jeśli 

dochód był uzyskiwany przez cały rok to dzielimy 
przez 12 

 

 

 

 

 

3                                      4 

Dochód opodatkowany 

zryczałtowanym podatkiem 

dochodowym***  

-należy dodatkowo wypełnić 

oświadczenie tj. załącznik nr 7 do 

niniejszego wniosku 
ustalając miesięczny dochód członka rodziny 
roczny dochód  dzielimy przez faktyczną liczbę 

miesięcy uzyskiwania tego dochodu np. jeśli 
członek rodziny rozpoczął działalność w 

czerwcu 2015 r. to jego roczny dochód 

dzielimy przez 7, jeśli dochód był uzyskiwany 
przez cały rok to dzielimy przez 12 

 

                5                                6 

Dochód niepodlegający 

opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych**** 
- dochody z gospodarstwa rolnego 

,dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dziecko, 

świadczenia rodzicielskie, alimenty i 

świadczenia alimentacyjne, zasiłek 
macierzyński, o którym mowa w przepisach o 

ubezpieczeniu społecznym rolników, inne 

dochody –  

 należy dodatkowo wypełnić 

oświadczenie tj. załącznik nr 8 do 

niniejszego wniosku 
ustalając miesięczny dochód członka 

rodziny roczny dochód  dzielimy przez 12 

 

                7  8    

Ogółem miesięczny dochód netto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

               9                                 10 

 wypełnia student wypełnia student wypełnia Uczelnia wypełnia student wypełnia Uczelnia  wypełnia student wypełnia Uczelnia wypełnia student wypełnia Uczelnia 

1 

 

         

2 

 

         

3 

 

         

4 

 

         

5 

 

         

6 

 

         

7 

 

         

8 

 

         

 SUMA DOCHODÓW xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx   

 

                                                                                                                                 
                                                                                                                                                           wypełnia student                                                                                                                                                                     wypełnia Uczelnia 

1. ogółem miesięczny dochód netto rodziny  wyniósł                                                                                                                                                                                                       

                 (kwota z kol. 9 tj. suma  miesięcznych dochodów wszystkich członków rodziny) -  ………. …………..…………………………………..……………..………….zł.                          ..……………..……....…...………………                 

2. miesięczny dochód utracony z  ……………. roku ( należy dodatkowo wypełnić załącznik nr 10 do niniejszego wniosku) -  …….….…….………….……..... zł.                          ……………….…………...…………….. 

3. miesięczna kwota alimentów świadczona na rzecz  innych osób w  ………...….. roku -  ……..……….……………………….……..…………………..zł.                           …………..…….……….………………… 

4. miesięczny dochód  uzyskany w  ……….…… roku  (należy dodatkowo wypełnić załącznik nr 11 do niniejszego wniosku) - .…….…….…..…………………zł.                          ………………………….………………..   

5. miesięczny dochód  rodziny po odliczeniu alimentów świadczonych na rzecz innych osób, odliczeniu dochodu                  

                utraconego i doliczeniu dochodu  uzyskanego (pkt 1 minus pkt 2 minus pkt 3 plus pkt 4) -  …..…………………………………..………….………..zł.                                       ……………….…………...……………… 

6. miesięczny dochód netto w przeliczeniu na osobę wyniósł -  ……….………………………..............……………………….………….……………..... zł.                          ………………………….…..……………. 
                (pkt 5 podzielony przez liczbę członków rodziny) 
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Załączniki dołączone do wniosku:  

 

1. załącznik nr 13  

 

2................................................................................................. ................................................................................................................................. 

 

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

 

4............................................................................................................................. ..................................................................................................... 

 

5..................................................................................................................................................................... ............................................................. 

 

6...................................................................................................................................................................................... ............................................ 

 

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

 

8…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

9…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

10…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

11…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….. 

 

13……………………………………………………………………………...……………………………………………………………………. 

 

14…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

15……………………………………………………………………………………….………………………………………………………….. 

 

16…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

17…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

18…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

19…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

20…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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E.   OŚWIADCZENIE STUDENTA:  
 

Świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji - art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks Karny (Dz.U. z 1997 r. nr  88, poz. 553, z późn. zm.) – 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 do 3 lat, odpowiedzialności 

karnej za przestępstwo określone w art. 286 § 1 ustawy Kodeks Karny – 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 8 lat), oraz odpowiedzialności  

dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych danych – aż do wydalenia mnie z Uczelni oraz obowiązku zwrotu  pobranych środków pomocy 

materialnej włącznie (zgodnie z art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 2012 r.,  poz. 572, z późn. 

zm.) – za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz czyny uchybiające godności studenta student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed 

komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego. Za ten sam czyn student nie może być ukarany jednocześnie przez sąd 

koleżeński i komisję dyscyplinarną,  oświadczam, że: 

 

o zaliczyłem/zaliczyłam poprzedni semestr (nie dotyczy studentów pierwszego semestr studiów pierwszego i drugiego stopnia), 

o podane  informacje dotyczące spełnienia warunków niezbędnych do otrzymania świadczeń pomocy materialnej są kompletne i 

zgodne ze stanem faktycznym, 

o przedłożone przeze mnie  zaświadczenia (oświadczenia) dokumentują wszystkie moje źródła dochodów oraz  członków mojej 

rodziny, które zobowiązany/zobowiązana byłem/byłam wykazać,  

o w przypadku zmiany liczby członków rodziny, uzyskania dochodu, utraty dochodu lub innych zmian mających wpływ na 

prawo do przyznania świadczeń pomocy materialnej, zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tych zmianach Uczelnię 
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Poznaniu), 

o wymieniony we wniosku kierunek studiów wskazuję jako ten, na którym staram się o świadczenia  pomocy materialnej oraz 

zobowiązuję się do poinformowania Uczelni w terminie 7 dni w przypadku uzyskania prawa do pobierania świadczeń pomocy 

materialnej na innym kierunku (dotyczy również innych uczelni) - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania 

świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Poznaniu, 
o zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Poznaniu, 

o ukończyłem/ukończyłam studia wyższe  I stopnia (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

  NIE            

 TAK   …………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                    (data egzaminu dyplomowego oraz nazwa uczelni) 

 

o ukończyłem/ukończyłam  studia wyższe II stopnia / jednolite studia magisterskie
*
 (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 

 NIE            

 TAK   …………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                (data egzaminu dyplomowego oraz nazwa uczelni) 

 

o w związku z art. 194 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

    

              Oświadczam, że jestem: 

              kandydatem na żołnierza zawodowego/żołnierzem zawodowym*, który podjął studia na podstawie skierowania przez  

              właściwy organ wojskowy lub otrzymuję pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej  

              żołnierzy zawodowych. 

  

                TAK                   NIE        

 

              Oświadczam, że jestem: 

              funkcjonariuszem służb państwowych w służbie kandydackiej albo funkcjonariuszem służb państwowych, który podjął  

              studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymuję pomoc w związku z pobieraniem nauki na  

              podstawie przepisów o służbie. 

 

                TAK                   NIE                       

 

o zgodnie z  art. 23  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) 

wyrażam zgodę na przechowywanie  i  przetwarzanie  moich danych osobowych w bazie WSZiB w Poznaniu  wyłącznie w celu i w 

zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej. Wiem  o przysługującym mi 

prawie wglądu do moich danych oraz ich aktualizacji. 

 

o wyrażam zgodę na zmianę/uchylenie decyzji stypendialnej orzekającej w sprawie stypendium socjalnego w trybie art. 155 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego                       (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) 

 

 

 

 

             .............................................................                                                                        ................. ...................................................... 
                         (miejscowość oraz data)                                                                                                                (czytelny podpis studenta) 
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F.   POUCZENIE:  

 
*  niepotrzebne skreślić, 

**  wpisuje się dochody opodatkowane na zasadach ogólnych tj. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c,  

art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny 

podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na 

ubezpieczenie zdrowotne,  

***  wpisuje się zadeklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 

****  wpisuje się inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienione  w art. 3 pkt  

1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – wykaz dochodów zawiera załącznik nr 8 do niniejszego wniosku. 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawą z dnia 28 listopada 2003 r.  o świadczeniach rodzinnych  oraz 

Regulaminem  przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu                                        

do dochodu rodziny nie wlicza się: 

 świadczeń rodzinnych przyznanych rodzinie na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

 świadczeń z pomocy społecznej przysługujących na podstawie ustawy o pomocy społecznej, 

 zobowiązań alimentacyjnych płaconych przez członków rodziny na rzecz osób spoza rodziny orzeczonych wyrokiem sądowym lub wynikających z 

ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, 

 świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym 

(stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendia rektora dla najlepszych studentów, zapomogi), 

 stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:  

a/ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 

b/niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), 

c/umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów, albo międzynarodowych programów stypendialnych, 

 świadczeń  pomocy  materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 2156, z późn. zm.), 

 świadczeń, o których  mowa  w art. 173a i art. 199a   ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym tj.: 

- świadczeń przyznanych studentom przez jednostki samorządu terytorialnego, 

- świadczeń przyznanych doktorantom przez jednostki samorządu terytorialnego,  

 stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). 

                (art. 21 ust. 1 pkt 40b: „stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu  

                stanowiącego  jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3  

                ust. 2 i 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do  

                publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w  

                pomieszczeniach ogólnie dostępnych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3800 zł”), 

 dopłat bezpośrednich dla rolników uzyskanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. 

 

Uwaga – poszerzono katalog dochodów nieopodatkowanych, które należy wliczyć do dochodu (art. 3 pkt 1 lit. c  ustawy o świadczeniach rodzinnych) – 

należy je wykazać w  załączniku nr 8 do wniosku o stypendium socjalne i są to: 

 kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – kwoty „na dziecko” 

podlegające odliczeniu od podatku dochodowego,  

 świadczenia rodzicielskie, 

 zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

 

  Do dochodów niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wlicza się również (należy je 

wykazać w załączniku nr 8 do wniosku o stypendium socjalne):   

 stypendium doktoranckie  (art. 200 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym), 

 stypendium za wyniki w nauce dla studentów przyznawane przez osoby fizyczne lub osoby prawne  niebędące państwowymi ani samorządowymi 

osobami prawnymi (art. 173b ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym)  

 stypendium naukowe dla doktorantów przyznawane przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami 

prawnymi (art. 199b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym). 

 

Zgodnie z art. 179 ust. 6 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów 

osiąganych przez osoby, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy (rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i 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): 

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia 

jedną z następujących przesłanek: 

           a)  ukończył 26. rok życia, 

           b)  pozostaje w związku  małżeńskim, 

           c)  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, 

           d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,  lub   

      2)  jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: 

           a)  posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, 

           b)  posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym, 

           c)  jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w   

               art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

          d)  nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym  oświadczeniu. 
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II.    POTWIERDZENIE STATUSU STUDENTA - WYPEŁNIA  DZIEKANAT WSZiB w Poznaniu      

 

 

Pan/Pani  ………………………………………………………………..…….……….……… jest studentem ………………………… semestru  

                                                  (imię, nazwisko, numer albumu) 

 

 

na kierunku:    administracja     zarządzanie  

 

w trybie:     niestacjonarnym    niestacjonarnym (na odległość)  

 

na poziomie:     pierwszego stopnia    drugiego stopnia                                                                                                                      

                                                                                                                                         ….……………..………..…………………….……….. 
                                                                                                                                                                             (data i podpis Referenta Dziekanatu) 

 

III.     WYPEŁNIA PRACOWNIK DZIAŁU ROZLICZEŃ FINANSOWYCH: 

 

 potwierdzam  kompletność wymaganych dokumentów, umożliwiającą rozpatrzenie niniejszego wniosku. 

 stwierdzam  niekompletność dokumentów, uniemożliwiającą rozpatrzenie niniejszego wniosku. Wnioskodawca został poinformowany o brakach w 

dokumentacji. Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.  

 

Wezwanie do  uzupełnienia  dokumentacji wysłano w dniu  …………………..….… na adres korespondencji wskazany w niniejszym wniosku. 

 

Data złożenia pełnej dokumentacji: ………………………………    w wyznaczonym terminie;    po wyznaczonym terminie   

 

 

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta  na podstawie załączonych dokumentów wynosi: ................................................ zł.   

  stypendium przysługuje na okres 9 miesięcy (od 10.2016 do 06.2017) 

 stypendium przysługuje na okres ….………...  miesięcy (od ............................. do ………………………..) 

 powyższy dochód  rodziny  jest wyższy od  maksymalnej kwoty dochodu uprawniającej studenta do otrzymania stypendium socjalnego 

 wniosek złożony dnia ………………..………  (po terminie określonym w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w 

Poznaniu)  – stypendium przysługuje na okres ……..…..……… miesięcy (od ……….……..…….. do ………………….……)        

 wniosek złożony ponownie wraz z kompletem wymaganych dokumentów  dnia ……….……………… - stypendium przysługuje na okres 

………………… miesięcy (od ………….………………… do …………….…………………)                                                                                                                                                      

                                                                                                                   

 

                                                                                                                                             ………………………………………………………………...                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                        (data i podpis pracownika  sprawdzającego wniosek)  

              

 

IV.  DECYZJA DZIEKANA W SPRAWIE PRZYZNANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ: 

 

Po rozpatrzeniu w dniu ……………………….. wniosku o przyznanie stypendium socjalnego postanawiam:   (właściwe zaznaczyć) 

 

 przyznać stypendium socjalne w wysokości ………………………. zł miesięcznie,  na okres  ………………... miesięcy,  

 

              od …………..…………………. do ………………………………  

                  

 nie przyznać stypendium socjalnego 

 

        Uzasadnienie decyzji negatywnej: 

 

 przekroczenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego  

 wniosek niekompletny: 

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

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

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

 inne przyczyny: 

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

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

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               ……………………………………………….. 
                                                                                                                                                                           (pieczątka oraz podpis Dziekana)                                     
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V. WYPEŁNIA PRACOWNIK DZIAŁU ROZLICZEŃ FINANSOWYCH: 

 

Dnia ……….…………… Pan/Pani …………………………………………..……………………..…………… złożył/złożyła odwołanie od decyzji Dziekana                          
                                                                                      (imię i nazwisko, numer albumu) 

 

 z dnia ……………….……,  Nr …………….……………… 

 

Data otrzymania przez studenta decyzji, od której wnoszone jest odwołanie ………………………………. 

 

Odwołanie złożono: (właściwe zaznaczyć) 
o w  regulaminowym terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, 

o po regulaminowym  terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

 
Adnotacje Uczelni:  

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

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

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

 

 

                                                                                                                                                    ……………………..………………………………….. 
                                                                                                                                                                                                          (data i podpis pracownika  sprawdzającego wniosek)  

              
VI. DECYZJA REKTORA W SPRAWIE ODWOŁANIA STUDENTA/STUDENTKI OD DECYZJI DZIEKANA: 

 
Po rozpatrzeniu w dniu …………………….. odwołania studenta/studentki od decyzji Dziekana Wydziału …………………….…………………. nr …………..………….  

z dnia ………………………………  postanawiam: (właściwe zaznaczyć) 

 zmienić /*uchylić /* zaskarżaną decyzję  i przyznać  stypendium socjalne w wysokości ……………………… zł miesięcznie,  na okres  ………………... miesięcy,  

  

               od …………..…………………. do ………………………………  

                  

 utrzymać w mocy zaskarżaną decyzję. 
 

 Uzasadnienie: 

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

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

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

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

                                                                                                                      

                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                      …….………………………………………. 
                                                                                                                                                                                                (pieczątka oraz podpis Rektora) 

 

VII.  W trakcie roku akademickiego 2016/2017 Dziekan /*Rektor/*  w dniu …………………………… postanawia: (właściwe zaznaczyć) 

 
 zmienić decyzję w ten sposób, że 

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

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

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

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

 uchylić decyzję 
 stwierdzić wygaśnięcie decyzji 

 inne ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 

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

    z dnia ……………………… nr …………………………….. dotyczącą/ej  ……………………………..………………………………………………………………..……… 

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

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

 
   z mocą obowiązującą od  ………………….…………………. z powodu  ……………………………………...……………………………………………………………………. 

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

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

 

                                 

                                                                                                                                             ………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                             (pieczątka oraz podpis Dziekana/*Rektora/*) 

 
 

VIII.  W trakcie roku akademickiego 2016/2017 wypłata stypendium zostaje wstrzymana z mocą obowiązującą od dnia ……………..……….……  

 
        z uwagi na utratę statusu studenta w związku ze skreśleniem z listy studentów decyzją Dziekana z dnia ….……..………………….  

 

 
*/ niepotrzebne skreślić 
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                                                                                                                                               Załącznik nr 13   
                                                                                                                                do Regulaminu przyznawania świadczeń  pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Poznaniu 

 
 

                                                                             
 

 

 …………………………………………………………………… 
                 (imię i nazwisko studenta) 

 
..................................................................................................... 

                               (nr albumu) 

 
………………………………………………………………….. 

                             (kierunek studiów) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ  

NA WIĘCEJ NIŻ JEDNYM KIERUNKU 
 

 

 

 

 

Świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji, zgodnie z  art. 233 §1 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 roku - Kodeks Karny (Dz.U. z 1997 r.  nr 88, poz. 553, z późn. zm.), odpowiedzialności karnej za przestępstwo 

określone w art. 286 § 1 ustawy Kodeks Karny, oraz  odpowiedzialności  dyscyplinarnej za podawanie nieprawdziwych danych, 

zgodnie z art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) 

 

Stosownie do przepisu art. 184 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, 

 ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że: 

 

1. Nie pobieram świadczeń pomocy materialnej (tj. stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób 

niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogi, stypendium ministra za wybitne 

osiągnięcia) na więcej niż jednym kierunku studiów (w tym także na innej uczelni).  

2. Świadczenia pomocy materialnej będę pobierać tylko w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości  w Poznaniu na 

wskazanym wyżej kierunku studiów.   

3.    W przypadku otrzymania i pobierania świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku lub na innej uczelni,     

       zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie uczelnię tj. Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w 

Poznaniu. 

4.    Ponadto oświadczam, iż jest mi wiadome, że: 

 zgodnie z art. 184 ust. 4 - „Student studiujący równocześnie na kilku 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.” 

 zgodnie z art. 184 ust. 5 - „Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na 

drugim kierunku studiów świadczenia, o których mowa  w pkt 1 nie przysługują, chyba że kontynuuje on studia 

po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, 

jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat.” 

 zgodnie z art. 184 ust. 7 - „Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń 

pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.” 

 
 

 

 

    ………………………………………                                                                  ………….………………………………………..  
                     (miejscowość, data)                                                                                                                                         (czytelny podpis  studenta)  
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Załącznik nr 1a                                                                                                                                                                                                                                    

do wniosku o stypendium socjalne 

  
 

 

 

Nazwa i adres zakładu  pracy/instytucji  

 

 

                          
ZAŚWIADCZENIE OKREŚLAJĄCE WYSOKOŚĆ UZYSKANEGO DOCHODU ORAZ LICZBĘ MIESIĘCY, W KTÓRYCH 

DOCHÓD BYŁ OSIĄGANY 

 
 
Zaświadcza się, że  w roku kalendarzowym  2015  Pan/Pani ………………………………………………..……....…….,  
                                                                                                                                                                                                           (imię i nazwisko) 

nr PESEL ………………….……………………………….. uzyskał/uzyskała dochód netto 

 

 w wysokości  ...................................................... zł ………..…. gr z tytułu: (właściwe zaznaczyć) 

 

 zatrudnienia, 

 zatrudnienia w związku z zakończeniem urlopu wychowawczego, 

 inna praca zarobkowa ……………………………………………………………………………….…….., 

 zatrudnienia poza granicą kraju, 

 emerytury, 

 renty, 

 zasiłku przedemerytalnego, 

 świadczenia przedemerytalnego, 

 renty rodzinnej, 

 renty socjalnej, 

 zasiłku dla bezrobotnych, 

 stypendium dla bezrobotnych, 

 zasiłku chorobowego przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

 świadczenia rehabilitacyjnego przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

 zasiłku macierzyńskiego przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

 nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, 

 świadczenia rodzicielskiego, 

 zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

 stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym, 

 inne …………………………………………………………..………..…………………….. 

 

Podany wyżej dochód został osiągnięty przez okres: (właściwe zaznaczyć) 

 

 12  miesięcy tj. w okresie od m-ca stycznia do m-ca grudnia 2015 r.      

 

 …………..  miesięcy tj. w okresie od m-ca …………………….. do m-ca ………..…………….. 2015 r.                                

                                                                                                                    

 
 

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

                    (pieczęć )                                                          (data)                                                    (podpis z podaniem imienia, nazwiska   

                                                                                                                                                                          i stanowiska służbowego) 

   
 

POUCZENIE: 

Niniejszy dokument należy przedłożyć do wypełnienia przez płatnika dochodu (zakład pracy, ZUS, Urząd Pracy, inna właściwa 

instytucja) w zależności od źródła uzyskiwania dochodu. 
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                                                                                                                                                 Załącznik nr 5 
                                                                                                                                                                                                                                    do wniosku o stypendium socjalne 

 
     

 

  Nazwa i adres organu emerytalno-rentowego  

 

 

 
ZAŚWIADCZENIE Z ORGANU EMERYTALNO-RENTOWEGO  

O WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE  

 W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI  

PRZYZNANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ  

 

  
Numer zaświadczenia 

 

 

 

 

 

 

Zaświadcza się, że  w roku kalendarzowym  2015 wysokość zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne 

 

Pana/Pani ……………………………………………………………………………………………..……....……. 
                                                                                          (imię i nazwisko) 
 

 

 nr PESEL/REGON/NIP/* ……………..……………………..…………………………………….……………… 

 

 

wyniosła ............................................... zł ……..…….. gr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                           (pieczęć)                                                       (data)                                                            (podpis z podaniem imienia, 

                                                                                                                                                                       nazwiska i stanowiska służbowego) 

 
 

 

/* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

POUCZENIE: 

Niniejszy dokument należy przedłożyć do wypełnienia we właściwym organie emerytalno-rentowym. 

Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego można dołączyć również samo zaświadczenie wystawione na drukach organu emerytalno-

rentowego. 
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                                                                                                                                                                                                          Załącznik nr 6  
                                                                                                                                                                                                                                    do wniosku o stypendium socjalne 

 
 
 

 
Nazwa i adres organu podatkowego 

 

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

                                                                                                                                                                                                                  (miejscowość i data) 

 

ZAŚWIADCZENIE Z  URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODZIE CZŁONKA RODZINY 

PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH 

NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30b, ART. 30c, ART. 30e i ART. 30f 

USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r.  O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM W 

ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI PRZYZNANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY 

MATERIALNEJ 

 
Numer  zaświadczenia 

 

DANE PODATNIKA 

Numer PESEL1) 

Nazwisko,  pierwsze imię,  data urodzenia 

 

DANE MAŁŻONKA
2) 

Numer PESEL1) 

Nazwisko,  pierwsze imię,  data urodzenia 

 
W roku podatkowym ……………………….. 

                                                                                       Łącznie                            Podatnik                            Małżonek 

 

 

1. dochód
3)

  wyniósł:                             .....................................        ………….………………    ………………..…………..                                                 

 

2. podatek należny wyniósł:                  …..………………………   …………..………………    ……………………………                

3. składki na ubezpieczenia społeczne  

odliczone od dochodu wyniosły:      ....…………….…………    …………….……………      ………...…………………  

 

 
………….……………………………….                                                                                         ………………....………………………………………………………. 
                 (pieczęć urzędowa)                                                                                                               (podpis, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego) 

 

 

 

 
1) W przypadku gdy nie nadano  numeru PESEL  należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.  

2) Wypełnić w przypadku łącznego rozliczania się małżonków z osiągniętego dochodu. 
3) Przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszania o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz bez pomniejszania o należny podatek    

    dochodowy. 
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                                                                                                                                                                                                           Załącznik nr 7  
                                                                                                                                                                                                            do wniosku o stypendium socjalne 

 

    
 

 
 

..........................................................................................................................  

                                         (imię i nazwisko studenta) 
 

 

 
OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY  ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 

O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW 

OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O WYSOKOŚCI DOCHODU UZYSKANEGO W ROKU KALENDARZOWYM 

POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI PRZYZNANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ 

 
  ……..…………………………………………………………………… 

              (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) 

 

 

Oświadczam, że w roku kalendarzowym  2015  uzyskałem/uzyskałam dochód z działalności opodatkowanej w formie: 
(zakreślić odpowiedni kwadrat) 

 

 ryczałtu ewidencjonowanego 

 

 karty podatkowej 

 

1. Dochód po odliczeniu kwot z pozycji 2-4, wyniósł           ................................................ zł ............... gr 

 

2. Należne składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły        ................................................. zł ............... gr 

 

3. Należne składki na ubezpieczenia zdrowotne wyniosły       ................................................. zł .............. . gr 

 

4. Należny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł          ................................................. zł ............... gr 

 
 

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  
 

 

 
………………………………………………………                   …….........………….…………………………………………. 
                          (miejscowość, data)                                                                                           (czytelny podpis osoby składającej  oświadczenie) 
 

 

     

Oświadczam, że dochód wymieniony powyżej w poz. 1 został osiągnięty przez: 
 (zakreślić odpowiedni kwadrat) 

 

 okres 12 miesięcy tj. od m-ca stycznia do m-ca grudnia 2015 r. 

 

 okres ………….….. miesięcy tj. od m-ca ……………..………… do m-ca ……..………………….. 2015 r. 

 
W przypadku uzyskiwania dochodów przez okres krótszy niż 12 miesięcy należy złożyć wniosek o uwzględnienie dochodu uzyskanego – 

załącznik nr 11. 

 

 

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 

 
………………………………………………………                      …….........………….…………………………………………. 
                            (miejscowość, data)                                                                                            (czytelny podpis osoby składającej  oświadczenie) 
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                                                                                                                                                                                                           Załącznik nr 8     
                                                                                                                                                                                                                                     do wniosku o stypendium socjalne                                                                                                 
 

 
 

 
 

..................................................................... 

             (imię i nazwisko studenta) 

 
OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY  

O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, 

OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI PRZYZNANIA ŚWIADCZEŃ 

POMOCY MATERIALNEJ 

 
 

 
…………………………………………….………………….. 

     (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) 

 

Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2015 uzyskałem/uzyskałam dochód niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 

osób fizycznych z tytułu: (oświadczenie obejmuje dochody w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - art. 3 

pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) 

 

lp. Rodzaj dochodu 
 

kwota dochodu w zł  

1. 

Dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego 

Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2015 posiadałem/posiadałam gospodarstwo rolne o powierzchni: 

- ha fizycznych  …………………………………………  
- ha przeliczeniowych …………….……………………. 

Obliczenie dochodu: liczba ha przeliczeniowych x wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach 

rolnych z 1 ha przeliczeniowego ogłaszanego nie później niż do dnia 23 września każdego roku  w drodze obwieszczenia przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  

 

2. 
Dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą 
Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe 

ubezpieczenie zdrowotne 
 

3. Alimenty na rzecz dzieci  

4. Zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej  

5. Świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów  

6. 
Zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń 

społecznych 
 

7. Zasiłki macierzyńskie, o których mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników  

8. 
Kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz.U z  2012 r. poz. 361, z późn. zm.) – kwoty „na dziecko” podlegające odliczeniu od podatku dochodowego 
 

9. Świadczenia rodzicielskie  

10. 

Stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852, z późn. zm.), stypendia doktoranckie 

określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. 

zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) oraz 
inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom  

UWAGA! Do dochodu nie wlicza się: (art. 179 ust. 5  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym): 

 
1) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywane na podstawie przepisów ww. ustawy; 

2) stypendiów przyznawanych  uczniom, studentom i doktorantom w ramach: 

     a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 
     b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego 

         Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 
     c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych 

         programów stypendialnych; 

3) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywane na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
     oświaty; 

4) świadczeń, o których mowa w art. 173a i art. 199a  ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym tj.: 
- świadczeń przyznanych studentom przez jednostki samorządu terytorialnego, 

- świadczeń przyznanych doktorantom przez  jednostki samorządu terytorialnego, 

5) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b 
    ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). 

 

 



lp. Rodzaj dochodu 
 

kwota dochodu w zł  

11. 

Renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji 

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 

12. 
Kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności 

związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich 
 

13. Renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin  

14. 
Renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o 
zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin 

 

15. 
Świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach 
przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, 

zakładach rud uranu i batalionach budowlanych 
 

16. 
Dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych 

osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 
 

17. 

Świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy 

przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik 

Radzieckich 
 

18. 
Emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub 

eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów 
 

19. 

Renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich 

rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy 
Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy 

 

20. 

Środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub 
międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie 

jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, 

właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za 
pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, 

którym służyć ma ta pomoc 

 

21. 

Należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu 
podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych 

jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z 

późn. zm.) 

 

22. 

Należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek 

policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw 
sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone 

żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji 

międzynarodowych i sił wielonarodowych 

 

23. 

Należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały 
dochód 

 

24. 
Dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, 
pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne 

 

25. 
Należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach 
wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób 

 

26. 
Dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191, z 
późn. zm.) 

 

27. 
Dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej 
określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych 

 

28. 
Ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 
przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” 

 

29. 
Ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w 
latach 2003-2006 

 

30. Świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora  

31. 
Świadczenia pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji 
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 693) 

 

 

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 
     ………………………………………………………                   …….........………….…………………………………………. 
                                 (miejscowość, data)                                                                                           (czytelny podpis osoby składającej  oświadczenie) 

 
 

 
 

 



                                                                                                                                                         
Załącznik nr 9  

                                                                                                                                                                                                           do wniosku o stypendium socjalne 

     

 

  .................................................................................................................... 

                                  (imię i nazwisko studenta) 

 
 

       

 
OŚWIADCZENIE   

 O ZAREJESTROWANIU JAKO OSOBA BEZROBOTNA  

 

 

 
…………………………………………………………………..…… 

           (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) 

    
 

Oświadczam, że na dzień składania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego jestem zarejestrowany/zarejestrowana jako 

osoba bezrobotna: 
(zaznaczyć odpowiedni kwadrat) 

 
 bez prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

 
 z prawem do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych  w okresie od ……………………….. do ……………………..,  

 

             którego miesięczna wysokość netto  wynosi: …………………… zł ……………….gr.  

 

 

 

 
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

 

      .................................................................                                                                        .......................................................................................................... 
                     (miejscowość, data)                                                                                                      (czytelny podpis osoby składającej  oświadczenie) 

 

 

 

 

 

POUCZENIE: 

 

Do niniejszego oświadczenia należy załączyć: 

  decyzję  potwierdzającą  uznanie za osobę bezrobotną bez prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

  decyzję  potwierdzającą uznanie za osobę bezrobotną z prawem do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych wraz z informacją o wysokości 

przyznanego zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych oraz okresie jego przysługiwania, 

 decyzję potwierdzającą utratę prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych wraz z informacją o wysokości utraconego zasiłku lub stypendium 

dla bezrobotnych. 
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Załącznik nr 10  
                                                                                                                                                                                                            do wniosku o stypendium socjalne    

 

 

  ................................................................................................................... 
                                 (imię i nazwisko studenta) 

 

       
OŚWIADCZENIE  

 O DOCHODZIE UTRACONYM  
zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  

 

 

 
…………………………………………………………………..…… 

         (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) 

 

Proszę o ustalenie prawa do pomocy świadczeń materialnych z uwzględnieniem utraconego dochodu. 

Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2015 lub po tym roku nastąpiła utrata dochodu. 

Oświadczam, że z dniem ………..…..………….. utraciłem/utraciłam dochód. 

Utrata dochodu była spowodowana: (zakreślić odpowiedni kwadrat) 

 
 uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, 

 utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

 utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,  

 utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także 

       emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,  

 wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) – (art. 14a ust. 1d – przedsiębiorca 

niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na 

okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu 

stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność 
gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia), 

 utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia 

       lub innej pracy zarobkowej, 

 utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń 

pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do 

świadczeń alimentacyjnych, 

 utratą świadczenia rodzicielskiego, 

 utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

 utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

 

Dodatkowe informacje:  m. innymi – nazwa zakładu pracy, w którym utracono zatrudnienie oraz forma zatrudnienia (np. umowa o pracę, 

umowa zlecenie, umowa o dzieło) 

....................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................ ........ 

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

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

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

 

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

     .................................................................                                                                            .......................................................................................................... 
                     (miejscowość, data)                                                                                                            (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

Pouczenie: 

W przypadku utraty dochodu do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę oraz ich wysokość. 
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                                                                                                                                                                                                         Załącznik nr 11  
                                                                                                                                                                                                                                     do wniosku o stypendium socjalne  

 

 

    .................................................................................................................... 

                         (imię i nazwisko studenta) 

       
OŚWIADCZENIE  

 O DOCHODZIE UZYSKANYM  
zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  

 

 
…………………………………………………………………..…… 

          (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) 

 

 
Proszę o ustalenie prawa do pomocy świadczeń materialnych z uwzględnieniem uzyskanego dochodu. 

Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2015 lub po tym roku nastąpiło uzyskanie dochodu. 

Oświadczam, że z dniem …………..…..……….. uzyskałem/uzyskałam dochód. 

Uzyskanie dochodu było spowodowane: (zakreślić odpowiedni kwadrat): 

 
 zakończeniem urlopu wychowawczego, 

 uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, 

 uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

 uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a 

także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,  

 rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 

14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) – (art. 14a ust. 

1d – przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności 
gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, 

które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej 

działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia), 
 uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 

 uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, 

 uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

 uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym 

 

Dodatkowe informacje (zakreślić odpowiedni kwadrat):  

 

 dochód uzyskany w roku 2015 – liczba miesięcy uzyskiwania dochodu - ………………… 

 dochód uzyskany po 2015 roku 

 

 

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

      .................................................................                                                                        ......................................................................................................... 
                     (miejscowość, data)                                                                                                      (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

Pouczenie:  

W przypadku uzyskania  dochodu do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich uzyskanie oraz ich wysokość. 

 - w przypadku uzyskania dochodu w roku 2015 do wniosku należy dołączyć dokument określający wysokość netto dochodu  osiągniętego  przez członka 

rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód  ten był  uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest 

prawo do świadczeń pomocy materialnej – załącznik nr 1a do wniosku o stypendium socjalne. 

- w przypadku uzyskania dochodu po 2015 roku do wniosku  należy dołączyć dokument określający wysokość  osiągniętego dochodu  netto za miesiąc 

następujący  po miesiącu, w którym  nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest 

prawo do świadczeń pomocy materialnej. 
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                                                                                                                                                                                                         Załącznik nr 12  
                                                                                                                                                                                                            do wniosku o stypendium socjalne 

 
 

 

                            

 
                                                  
................................................................................................................................................ 
                                        (imię i nazwisko studenta) 

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

                          (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 

 

W przypadku uzyskania zaświadczenia z urzędu skarbowego, z którego wynika, że student bądź członek rodziny nie złożył 

zeznania podatkowego za 2015 rok, bądź nie figuruje w ewidencji tego urzędu albo wykazany w zaświadczeniu dochód 

 wynosi 0 zł . 

 

 

 

 

 

Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam iż w roku kalendarzowym 2015 nie uzyskałem/nie uzyskałam żadnego dochodu 

i nie rozliczyłem się/nie rozliczyłam się w innym urzędzie skarbowym. 

 
 

 

 

 

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ………………………………………                                                                 ………….………………………………………..  
                   (miejscowość, data)                                                                                                                       (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

  

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

strona 1 z 1 



                                                                                                                                                             

Załącznik nr 14  
                                                                                                                                                                                                            do wniosku o stypendium socjalne 

 
 

 
                                                                             
................................................................................................................................................ 

                                        (imię i nazwisko studenta) 

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

                          (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY LUB SZKOŁY WYŻSZEJ 

 

 
Oświadczam, że ……………………..……….………………………………………. uczęszcza: (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
                                     (imię i nazwisko dziecka oraz stopień pokrewieństwa w stosunku do studenta) 

 

 w roku szkolnym 2016/2017, klasa ………………..  do szkoły …………..…………….………………………………………….. 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                                   (nazwa i adres szkoły) 

 

 

 w roku akademickim 2016/2017, rok studiów ……………….., stopień studiów …………………………………………………..     

do szkoły wyższej ………………………………………………………….…………………………..……………………………. 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                             (nazwa i adres szkoły wyższej) 

 

 

 

Planowana data ukończenia szkoły/szkoły wyższej
*)

 …………………………………………. r. 
                                                                                                       (dd/mm/rrrr) 

 
 

 

 

 

 

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

 
 

 

 

 

………………………………………                                                                 ………….………………………………………..  
                   (miejscowość, data)                                                                                                                  (czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

  

 

 

 
*) niepotrzebne skreślić 
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