
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO 
W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI Z TYTUŁU ZAMIESZKANIA  

(art. 87 ust.3 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) 
Imię i Nazwisko 
 

Nr albumu 

Kierunek studiów 

 

� Prawo � Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna  � Wzornictwo  � Architektura Wnętrz   
� Informacja naukowa i Bibliotekoznawstwo 

Rok studiów 

 

� I    � II    � III    � IV    � V 

Tryb studiów 

 

� Stacjonarne    

Rodzaj studiów 

 

� I Stopnia   � II Stopnia   � Jednolite Magisterskie 
Adres stałego zameldowania 

 

 

 
Numer rachunku bankowego do wypłacania stypendium 

 

 

_ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ 

 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Umiejętności 

Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza 

 

Oświadczam, że ubiegam się o przyznanie ww. pomocy tylko w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych  

im. prof. Michała Iwaszkiewicza na jednym kierunku studiów. Równocześnie zobowiązuję się powiadomić 
Uczelnię o wszystkich zmianach w dochodach mojej rodziny. Przyznaną kwotę stypendium proszę przelać na 

moje konto bankowe.  

 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów zgodnie 

z art. 270 KK i świadomy odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych, aż do wydalenie mnie  

z Uczelni i obowiązku zwrotu nieprawnie pobranej pomocy materialnej oświadczam, że wykazane informacje 

dotyczące mojej rodziny oraz dochodów są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. 
 

OŚWIADCZENIE STUDENTA O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ NA 
WIĘCEJ NIŻ JEDNYM KIERUNKU STUDIÓW 

 
Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. poz. 

1668), oświadczam, że 

1. Nie składałem wniosku, a także nie pobieram niżej wymienionych świadczeń pomocy materialnej na 

innym kierunku studiów: 

a. Stypendium socjalnego; 

b. Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; 

c. Zapomogi; 

d. Stypendium rektora dla najlepszych studentów; 

e. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 

2. Wymieniony powyżej kierunek studiów wskazuję jako ten, na którym staram się o świadczenie pomocy 

materialnej. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie niewłaściwych danych  

i obowiązku zwrotu nieprawnie pobranej pomocy materialnej oświadczam, że podane wyżej informacje 

są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Uwaga ! Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku 

studiów, stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, nie przysługuje, chyba że kontynuuje on 

studia po ukończeniu studiów I stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo 

tytułu równorzędnego. 

 

…………., ………………………….                                                                            …………………………. 

(Miejscowość)              (Data)                                                                                                              (Czytelny podpis)



Dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym 2018 
 

Dochody netto 
L.p. Imię i nazwisko Data urodzenia 

Stopień 
pokrewieńst

wa 1 2 3 Ogółem 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

Ogółem dochód rodziny wyniósł:  

Kwota alimentów świadczona na rzecz innych osób:  

Dochód rodziny po odliczeniu zobowiązań alimentacyjnych:  

Miesięczny dochód rodziny:  

Miesięczny dochód utracony z roku poprzedniego (patrz §4 Regulaminu):  

Miesięczny dochód uzyskany w roku bieżącym (patrz §4  Regulaminu):  

Miesięczny dochód rodziny po odliczeniu dochodu utraconego i doliczeniu dochodu uzyskanego:  

Miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę:  

1) Dochód opodatkowany podatkiem od osób fizycznych na zasadach ogólnych. 

2) Zadeklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów  

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

3) Inny dochód, niepodlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
 


