Data wpływu wniosku
……………………………………………………

Rektor/Komisja Stypendialna
Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej

(wypełnia Dziekanat)

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO
Nazwisko .......... .............................................................. Imię/imiona,……….. .............................................
Nr albumu .................................. Kierunek .........................................................................................................
studia: I°/II°* Rok studiów……....... Semestr studiów ........................................... ……………………………………….
Studia stacjonarne/niestacjonarne*
Adres stałego zamieszkania: ...............................................................................................................................
Adres zamieszkania w czasie studiów ................................................................................................................
Adres mailowy ................................................................... ...............................................................................

telefon kontaktowy………………………………………………………. ...................................................................

Nazwa banku …………………………………………………………………………………………………………………………
Rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

Lp.

Nazwisko i imię

Stopień
pokrewieństwa

Rok urodzenia

Miejsce zatrudnienia, nazwa
i adres zakładów pracy, inne źródła
dochodu

Miesięczna wysokość dochodu
ustalona na zasadach określonych
w art. 3 ustawy o świadczeniach
rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.
(tekst jednolity: 2006 r. Dz. U. Nr 139
poz.992, ze zm.)

wnioskodawca

1
2
3
4
5
6
Dochód łączny:

Dochód miesięczny na 1 osobę w rodzinie**:
Oświadczam, że nie ubiegam się o stypendium socjalne na innym kierunku. Oświadczam, że zaznajomiłem się
z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej studentom. Oświadczam, że powyższy wniosek wypełniłem(-am)
zgodnie z prawdą i że świadomy(-a) jestem odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego za zeznawanie
nieprawdy lub zatajenie prawdy.

………………………………………………….
podpis studenta

* niewłaściwe skreślić
** wypełnia komisja stypendialna lub Rektor - wg kompetencji

………………………………………………………….
data i podpis pracownika Dziekanatu

TAK

NIE

WYMAGANE DOKUMENTY I ZAŚWIADCZENIA
Potwierdzone kopie aktów urodzenia rodzeństwa, dzieci studenta(-ki) (lub oryginały do wglądu), zaświadczenia o nauce
rodzeństwa od 16 do 26 roku życia (nie dotyczy osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).
Potwierdzoną kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dziecka, rodzeństwa, studenta(-ki) (lub oryginały do wglądu).
Akt małżeństwa studenta(-ki).
Zaświadczenia i oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny:
zaświadczenia z urzędu skarbowego na osoby pełnoletnie (dotyczy również wnioskodawcy) o wysokości lub braku
dochodów uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres ubiegania się o stypendium socjalne
(zaświadczenie z wyszczególnieniem podatku oraz składek),
oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w poprzednim roku kalendarzowym, jeżeli
rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów oraz
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające przychód i składki wymienione w oświadczeniu lub decyzje o
wysokości karty podatkowej i dokumenty zawierające informację o składkach wymienionych w oświadczeniu,
zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych
ogólnej powierzchni za poprzedni rok kalendarzowy.
Kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie, zaświadczenie o zaliczce alimentacyjnej lub
zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów lub o wysokości alimentów
wyegzekwowanych.
Zaświadczenia z Urzędu Pracy o okresie bezrobocia i pobranym zasiłku dla bezrobotnych.
Kopię aktu zgonu rodzica(-ów), decyzja o przyznaniu renty rodzinnej i innej pomocy finansowej.
Potwierdzenie uzyskania innych dochodów opodatkowanych lub nieopodatkowanych, w tym również z pracy poza
granicami kraju.

Dodatkowo wnioskuję o:
a) stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie TAK NIE
b) stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu
studenckim lub w innym obiekcie TAK NIE
Zaznaczając TAK należy załączyć dodatkowo dokumenty:
Potwierdzenie miejsca zamieszkania w formie zaświadczenia z Domu Studenckiego lub umowę najmu i potwierdzenie zgłoszenia w/w
umowy do urzędu skarbowego przez wynajmującego.
Akt małżeństwa.
Akt urodzenia dziecka.
Oświadczenie współmałżonków o zamieszkiwaniu we wspólnym gospodarstwie domowym (wystarczy w kratce zaznaczyć TAK).
Zaświadczenie współmałżonka z urzędu skarbowego za ostatni rok rozliczeniowy.

Wypełnia Uczelniana Komisja Stypendialna
Dochód miesięczny na 1 osobę w rodzinie:
Podstawa naliczania stypendium socjalnego:
Obliczona wysokość stypendium socjalnego:
Stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania
w domu studenckim lub w innym obiekcie.
Stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania
z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub w innym obiekcie.
Stypendium w wysokości:

Podpisy członków Komisji Stypendialnej

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

……………………………………………………………..
data i podpis Rektora/Przewodniczącego Komisji Stypendialnej

