Załącznik nr 1
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO
w roku akademickim 2020/2021

1.

Imię i nazwisko studenta

2.

Data i miejsce urodzenia

3.

Adres stałego zameldowania

4.

Pesel/NIP; numer albumu

5.

Telefon

6.

Adres mailowy

7.

Aktualny rok studiów

8.

Dochód rodziny w przeliczeniu
na osobę

W przypadku przyznania stypendium socjalnego na rok akademicki 2020/2021
proszę o:
 przelanie otrzymanej kwoty na pokrycie kosztów czesnego za bieżący rok
akademicki
 przelanie pozostałej kwoty przyznanego mi stypendium na rachunek bankowy
nr ……………………………………………………………………………………

...........................................................................
( czytelny podpis studenta)

Załączniki wymagane do wniosku:
 oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta,
 zaświadczenia i oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych,
w bazie danych NSW dla potrzeb niezbędnych podczas realizacji programu zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz. Urz. UE L
119, s. 1)

…………………….………….
(czytelny podpis studenta)
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Pouczenie:
Zgodnie z § 2 ust.2 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach
o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2004r. nr 45, poz. 433) do zaświadczeń lub
oświadczeń stwierdzających wysokość dochodu rodziny należą:
a) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych
przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres
zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych
b) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego
zryczałtowanego podatku dochodowego za poprzedzajacy okres zasiłkowy
albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w
formie karty podatkowej,
c) zaświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy , jeżeli członkowie
rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
d) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w
roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy nie podlegającego
opodatkowaniu;
e) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego
wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za
ten rok,
f) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli
członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich
płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
g) kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie
lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej,
przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość
otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż
zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o
całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o
wysokości wyegzekwowanych alimentów,
h) zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny,
przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w
instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
i) dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego
dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu
przez członka rodziny;
W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń
rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w ust. 2,
podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu – zgodnie z § 2
ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca
2004r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (
Dz. U. z 2004r. nr 45, poz. 433).
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