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Data rejestracji wniosku…………………………………. 

 

Nr WSZ-E   ……..….  /............./…..……. 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu Pomocy Materialnej dla studentów 

WSZ Edukacja we Wrocławiu  

 

Podpis pracownika Uczelni……………………………… 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO  
W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 

Część A – wypełnia student 
Proszę o przyznanie zgodnie z Regulaminem przyznawania pomocy materialnej następujących świadczeń: 
(zaznaczyć właściwe) 

� stypendium socjalne 

� stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub     

innym obiekcie (tylko dla studentów studiów stacjonarnych)  

 

I. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium 

Imię i nazwisko 

PESEL Numer albumu 

Wydział Kierunek studiów 

Tryb studiów 

dzienne / zaoczne * 

Rok studiów Semestr Ciąg 

Adres korespondencyjny studenta Telefon 

 

II. Dane dotyczące wnioskodawcy i członków rodziny  
Oświadczam, że rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym (należy wykazać rodziców/opiekunów prawnych/opiekunów faktycznych/uczące się rodzeństwo do 26 roku 

życia, małżonka, swoje dzieci)  

Zapoznałem/am się z warunkami wymaganymi do otrzymania stypendium socjalnego. W razie niejasności zobowiązuję 
się udzielić niezbędnych wyjaśnień oraz uzupełnić wymagane dokumenty w terminie wyznaczonym przez Uczelnię. W 

przypadku zmiany w liczbie członków rodziny lub innych zmian mających wpływ na prawo do stypendium socjalnego, 

zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tych zmianach Uczelnię. 
 

Stopień pokrewieństwa Imię i nazwisko 
Data 

urodzenia 

Wpisać stan  na dzień składania wniosku: 

miejsce zatrudnienia /  inne źródła dochodu 

(np. renta, zasiłek)  / status np. uczeń, osoba 

bezrobotna 

Przez ile miesięcy w 

roku 2016 osiągany 

był dochód 

1. wnioskodawca    

 

 

 

2.    

 

 

 

3.    

 

 

 

4.    

 

 

 

5.    

 

 

 

6.    
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7.    

 

8.    

 

9.    

 
 

 

 ………………………….. 

 Podpis studenta 

 

III. Uzasadnienie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości 
 (z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie, jeżeli codzienny dojazd z miejsca zamieszkania 

do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie-tylko dla studentów studiów stacjonarnych) 

 

Oświadczam, że adres mojego stałego zamieszkania to: 

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

Adres we Wrocławiu/okolicach gdzie obecnie zamieszkuję: 

 ..................................................  
                (data i podpis studenta) 
 

IV. Proszę o dokonanie przelewu świadczeń na rachunek: 
Numer rachunku: 

                          

 

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

               (data i podpis studenta) 
V. Oświadczenie studenta 

 
Świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 § 1 kodeksu karnego (Dz. U. z 1997r. nr 

88, poz. 553 z późn. zm.) oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej na podawanie nieprawdziwych danych, 

oświadczam, że podane wyżej informacje dotyczące spełniania warunków niezbędnych do otrzymania świadczeń 
pomocy materialnej są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. 

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

  (data i podpis studenta) 

 

Zapoznałem/am się z treścią art. 184 ust. 4 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dn. 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 

164 poz. 1365 z późn. zm.) i potwierdzam, że studiuję/nie studiuję* na innym kierunku (podać jakim) 

…………………………….. w uczelni (podać jakiej) ……………………………………………... i że 

otrzymuję/nie otrzymuję* tam: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium 

rektora, zapomogi, oraz  z treścią art. 184 ust. 5 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dn. 27 lipca 2005 r. (Dz. 

U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) i oświadczam, że nie ukończyłem/am, do dnia złożenia wniosku o pomoc 

materialną, innego kierunku studiów (nie dotyczy podjęcia studiów II stopnia po ukończenia studiów I stopnia). 

 

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

  (data i podpis studenta) 

 

Odbywałem/am już studia (podać nazwę uczelni oraz lata, poziom i kierunek) …………………………………….. 

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

Studia zostały ukończone:       �   TAK  (data:    ….. ……...)          �    NIE 

 

 ………………………………………….. 

  (data i podpis studenta) 

 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883) wyrażam 

zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów stypendialnych. Zostałem 

poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji. 

              ……………………………………… 

                                                 (data i podpis studenta) 

*niepotrzebne skreślić 
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VI. Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 

 
1)…………………………………........7)………………………………………….

2)………………………………………8)………………………………………….

3)………………………………………9)………………………………………….

4)………………………………………10)…………………………………………

5)………………………………………11)………………………………………… 

6)………………………………………12)………………………………………… 

Część B – wypełnia Uczelnia 
I. Dochody studenta i członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym 2016 

Dochody netto (w zł) 

Lp. 
 

Imię i nazwisko 
opodatkowane 

na zasadach 
ogólnych 

opodatkowane 
zryczałtowanym 

podatkiem 
dochodowym 

(inne) 
nie podlegające 
opodatkowaniu 

Ogółem 

Student-wnioskodawca 

1.      

Członkowie rodziny 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
Razem roczny dochód netto w 2015r. (suma dochodów z poz. 1-7 w poziomie)  
Łączna kwota odliczeń (dochód utracony)  
Kwota dochodu uzyskanego  
Dochód roczny rodziny po odliczeniu zobowiązań i dochodu utraconego/doliczeniu dochodu 

uzyskanego 
 

Liczba osób w rodzinie  

Dochód miesięczny netto na osobę w gospodarstwie domowym  

 
Do tabeli wpisuje się dochód po odliczeniach podatku należnego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz sumy 

składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

1. Odliczenia/ dochód utracony: 

a).……………………………………….…………………………. z roku ……….  wyniósł .................  zł;  

b)…………………………………..………………………...…. ... z roku ……….  wyniósł .................  zł; 

c)…………………………………..………………………...…….. z roku ……….  wyniósł .................  zł; 

2.  Dochód uzyskany 

a).……………………………………….…………………………. z roku ……….  wyniósł .................  zł;  

b)…………………………………..………………………...…. ... z roku ……….  wyniósł .................  zł; 

c)…………………………………..………………………...…….. z roku ……….  wyniósł .................  zł; 

 

 

 
 ..................................................  
  (podpis pracownika) 


