Załącznik nr 1 do Regulaminu
z dnia 25 lipca 2019 r..

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA
I. DOCHODY UWZGLĘDNIANE
PRZY USTALANIU SYTUACJI MATERIALNEJ STUDENTA
§1
1. Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o stypendium socjalne ustala się na zasadach
określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że przy jej ustalaniu uwzględnia się dochody
osiągane przez:
1) studenta,
2) małżonka studenta,
3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta,
4) będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt. 1 – 3, 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.
2. Do dochodu rodziny studenta wlicza się:
1) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych(Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), pomniejszone o koszty
uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne
niezliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne; w tym dochody z działalności
gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych;
2) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; w przypadku ustalania dochodu z działalności
podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres stypendialny, przyjmuje
się dochód ogłaszany corocznie , w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny, w Dzienniku
Urzędowym RP „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku– wzór oświadczenia stanowi załącznik
nr 7 do Regulaminu;
3) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu) wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych:
- renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
- renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych
w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
- 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,
- dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
- 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,
- emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 19391945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
- 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,
- zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie
ubezpieczeń społecznych,
- 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,
- należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej
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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 2018 r., z późn. zm.),
- 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,
- należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy
Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za
okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
- dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni
produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
- alimenty na rzecz dzieci,
- kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące
czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
- 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,
- dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r.
poz.967 z późn. zm.),
- dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy
ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
- ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji
i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",
- ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla
kamiennego w latach 2003-2006,
- świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
- dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
- 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,
- 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,
- zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce
alimentacyjnej,
- świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
- kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych,
- świadczenia pieniężne i pomoc pieniężną określoną w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2018 r. poz.690,
z późn.zm.),
- świadczenia rodzicielskie,
- zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej.
3. Dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które nie zostały wymienione w katalogu dochodów w ust. 2 pkt 3,
nie są brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta przy przyznawaniu stypendium
socjalnego - będą to m.in.: świadczenia rodzinne (tj. zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenie
wychowawcze, świadczenia opiekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne), świadczenia z pomocy
społecznej (tj. zasiłki stałe, okresowe, celowe itd.).
4. Ponadto do dochodu nie wlicza się na podstawie art. 88 ust.1, pkt. 2 Ustawy:
1) świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ww. Ustawy;
2) stypendiów otrzymywanych przez uczniów, studentów i doktorantów 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;
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3) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty;
4) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez 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 2018 r. poz. 1509
z późn. zm.);
6) kwot alimentów płaconych przez członków rodziny na rzecz osób spoza rodziny orzeczonych wyrokiem sądowym lub
wynikających z ugody zawartej przed sądem.
§2
1. W przypadku, gdy student złożył oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym
z rodziców, przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się
źródła dochodów wymienione w § 1 ust. 1 osiągane przez:
1) studenta,
2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka 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;
- nie wlicza się dochodów osiąganych przez rodziców i rodzeństwo.
§3
1. Zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy student, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców,
opiekunów prawnych lub faktycznych, może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez
te osoby oraz 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, jeżeli spełnia jeden
z następujących warunków:
1)
ukończył 26. rok życia,
2)
pozostaje w związku małżeńskim,
3)
ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w § 1,ust. 1 pkt 4 niniejszego załącznika,
4)
osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej
5)
posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz
w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, jest wyższy lub
równy 1,15 sumy kwot określonych w art.5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych.
2. Student, o którym mowa w ust. 1, składa oświadczenie, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym
z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do regulaminu.
3. Źródłem stałego dochodu studenta może być w szczególności: wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a także między innymi:
renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cykliczne zawieranie umowy zlecenia, umowy o dzieło.
4. Stałe źródło dochodu oznacza generalnie nieprzerwane źródło dochodu w roku, czyli dla ostatniego roku podatkowego przez 12
miesięcy w roku. Można jednak przyjąć, że jeśli przeciętny (średni) miesięczny dochód studenta w poprzednim roku (roczny
dochód podzielony na 12 m-cy) i w roku bieżącym nie jest niższy od 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2
pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, to spełnia on przesłankę ustawową.
5. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego
studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia
z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.
6. Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne
w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego
zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione
oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny
II. WYMAGANE DOKUMENTY
§4
Student ubiegający się o stypendium socjalne winien złożyć wraz z wnioskiem w szczególności następujące dokumenty:
1) skrócony odpis aktu urodzenia dzieci do 7 lat (jego kopię - oryginał do wglądu) – w pozostałych przypadkach zaświadczenie
ze szkoły lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki do 26 roku życia
2) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jego kopię - oryginał do wglądu), w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się
dziecko niepełnosprawne bądź student ubiega się o stypendium specjalne dla niepełnosprawnych;
3) zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny (dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny,
o których mowa w § 1 ust. 1 lub § 2), w tym w szczególności:
a) zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego pełnoletniego członka rodziny,
(pełnoletniość bierzemy na dzień złożenia wniosku), wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego,
uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym (bez względu czy jest wykazany dochód), w tym przychodów
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z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób
fizycznych na zasadach ogólnych; w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na
zasadach ogólnych dołączyć też należy kopię zeznania podatkowego PIT (np. PIT 36, PIT 36L) lub inny dokument
pozwalający wydzielić poszczególne źródła dochodu wykazane w zeznaniu podatkowym, a także dokument
potwierdzający wysokość faktycznie zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie
zdrowotne(ZUS, KRUS);
b) zaświadczenia członków rodziny o dochodzie z działalności podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - załącznik nr 7
do Regulaminu (oświadczenie składa prowadzący działalność), załącznik ten będzie wypełniany na podstawie
odpowiedniego zaświadczenia i obwieszczenia właściwego ministra do spraw rodziny ogłaszanego w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku;
c) oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu – dotyczy studenta i wszystkich pełnoletnich członków
rodziny studenta, wzór oświadczenia określa załącznik nr 6 do Regulaminu. W przypadku ustalania dochodu
z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12
dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym;
d) zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy (kopia - oryginał do wglądu)o wielkości gospodarstwa
rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres
stypendialny; przy czym do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się
obszary rolne oddane w dzierżawę z wyjątkiem:
- ziemi oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego,
- gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
- gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej 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;
4) w przypadkach wymienionych w pkt 3 lit. d przedłożyć należy dodatkowo:
a) umowę dzierżawy zawartą stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (patrz: § 6 ust. 4),
b) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez
rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
c) umowę dzierżawy, w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty
określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
- kopia (oryginał do wglądu);
5) inne dokumenty niezbędne do udokumentowania wysokości dochodów i składu rodziny w indywidualnych przypadkach, a w
szczególności:
a) w przypadku rodzin niepełnych – kopie aktów zgonu rodziców lub kopie wyroków zasądzających alimenty,
b) kopie wyroków zasądzających alimenty na rzecz osób spoza rodziny oraz przekazy lub przelewy pieniężne
dokumentujące wysokość alimentów (ich kopię - oryginał do wglądu), jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani
wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
c) kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub kopię odpisu protokołu
posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed
mediatorem lub inny tytuł wykonawczy pochodzący lub zatwierdzony przez sąd, zobowiązujący do alimentów na
rzecz osób w rodzinie lub poza nią, a także:
- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów
- zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości
alimentów wyegzekwowanych w poprzednim roku kalendarzowym, w przypadku uzyskania alimentów niższych
niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,
- przekazy lub przelewy pieniężne albo oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów oraz zaświadczenie
komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, jeśli jest prowadzona egzekucja komornicza,
d) zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka lub innego
członka rodziny, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki,
e) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec jest nieznany,
f) odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców
lub obojga rodziców,
g) prawomocne orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania
dziecka,
h) informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka, w przypadku osoby faktycznie
opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,
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i) kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub
rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko, która nie jest panną lub kawalerem,
j) zaświadczenie organu udzielającego świadczeń alimentacyjnych lub zaliczki alimentacyjnej o wysokości świadczeń
wypłaconych w poprzednim roku kalendarzowym, wraz z zaświadczeniem komornika o całkowitej lub częściowej
bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości alimentów wyegzekwowanych w poprzednim roku
kalendarzowym.
6) w przypadku uzyskiwania dochodów i świadczeń za granicą przedłożyć należy właściwe dokumenty wydane przez
zagraniczne odpowiedniki polskich urzędów i instytucji, zawierające dane analogiczne do wymaganych w przypadku
dochodów uzyskiwanych w kraju.
7) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta lub rodziny studenta, którego
miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej, Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna odmawiają przyznania
stypendium socjalnego, jeżeli student nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w/w
zaświadczenia. Ciężar udowodnienia trudnej sytuacji materialnej spoczywa na studencie (art. 88 ust. 4 i 5
w związku z art. 87 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
III. USTALENIE WYSOKOŚCI DOCHODU
§5
1. Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, miesięczną wysokość dochodu na osobę
w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Do wniosku o stypendium socjalne należy dołączyć następującą dokumentację
o dochodach osiągniętych przez członków rodziny studenta w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki, w którym
student ubiega się o pomoc materialną:
• zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego poświadczające wysokość dochodów członków rodziny
studenta w zależności od źródła pozyskania dochodu:
a) dochody opodatkowane w skali 18 i 32 % - art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
b) dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych – art. 30 b
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
c) dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej podlegające
opodatkowaniu podatkiem liniowym – art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
d) dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw – art. 30e ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych;
e) dochód z zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskany przez podatnika – art.30f ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych;
• zaświadczenie z ZUS lub KRUS lub Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA lub wojskowego biura emerytalnego
lub biura emerytalnego służby więziennej o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny
studenta;
• oświadczenia członka rodziny o wysokości dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
do tego oświadczenia należy przedłożyć odpowiednie zaświadczenie z urzędu skarbowego
• oświadczenie członków rodziny studenta o dochodach nieopodatkowanych; (osiągnięte dochody nieopodatkowane
dokumentuje się dodatkowo odpowiednim zaświadczeniem);
• zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach
przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który
przyznawane będzie stypendium socjalne;
• umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa
rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej;
• umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez
rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
• odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną
lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody
zawartej przed mediatorem, zobowiązujący do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub decyzję
Funduszu Alimentacyjnego;
• przelewy/przekazy pieniężne potwierdzające fakt płacenia alimentów przez członka rodziny studenta na rzecz innej
osoby spoza rodziny studenta;
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•

zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności
egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w przypadku gdy osoba uprawniona do
otrzymywania alimentów ich nie otrzymuje lub otrzymuje je w zaniżonej wysokości; lub
• informację właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu
wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy
prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika
alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
• odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów;
• kopia orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
• zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do
zasiłku/stypendium;
• opinię jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej
i majątkowej osób i rodzin, w uzasadnionym przypadku i o ile komisja stypendialna poweźmie wątpliwość, co do
stanu sytuacji materialnej rodziny studenta;
• inne dokumenty poświadczające sytuację finansową lub rodzinną studenta w przypadku, gdy okoliczności sprawy
wymagają takiego dokumentu.
2. W przypadku, gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny, od dochodu uzyskanego
przez członków rodziny w ostatnim roku kalendarzowym odejmuje się kwotę alimentów faktycznie zapłaconych w ostatnim
roku kalendarzowym.
3. W przypadku, gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby przebywającej w tej instytucji oraz jej dochodów.
4. W przypadku, gdy rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, dochód rodziny ustala się na podstawie powierzchni użytków
rolnych wyrażonych w hektarach przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny w ostatnim roku kalendarzowym,
z zastrzeżeniem przepisów § 6.
5. Student i członkowie rodziny studenta (tj. domownicy) posiadający gospodarstwo rolne i ubezpieczeni w KRUS zobowiązani są
do złożenia zaświadczenia potwierdzającego to ubezpieczenie oraz fakt pobierania lub niepopierania zasiłków chorobowych,
macierzyńskich z tego tytułu. W tym przypadku należy wypełnić oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu
gdzie wykazuje się oprócz dochodu z gospodarstwa również uzyskane zasiłki chorobowe, macierzyńskie.
6. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje się ich przeliczenia na
podstawie
średniego
kursu
walut
ogłaszanego
przez
Prezesa
Narodowego
Banku
Polskiego
z ostatniego dnia roboczego poprzedniego roku kalendarzowego.
7. W przypadku, gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, którego nie osiągnął w ostatnim
roku podatkowym stanowiącym podstawę do ustalenia dochodu, przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut
z ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca, w którym uzyskał dochód.
8. Dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejsza się odpowiednio o zapłacone za granicą
Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe
ubezpieczenie zdrowotne.
§6
1. Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę, dochód uzyskany
z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.
2. Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych gospodarstwa rolnego, dochód
z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.
3. W przypadku ustalania wysokości dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie
powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego rocznego dochodu z pracy
w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie art.18 ustawy
z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym, z tym zastrzeżeniem, że do powierzchni użytków rolnych nie wlicza się ziemi oddanej
w dzierżawę, o której mowa w § 4 pkt 3 lit. d tiret 1-3. Zgodnie z ustawą o podatku rolnym gospodarstwem rolnym jest
gospodarstwo o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.
4. Przez umowę dzierżawy zawartą zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników rozumie się umowę
dzierżawy zawartą w formie pisemnej na okres, co najmniej 10 lat i zgłoszoną do ewidencji gruntów
i budynków, zawartą z osobą niebędącą:
1) małżonkiem wydzierżawiającego,
2) jego zstępnym lub pasierbem,
3) małżonkiem zstępnego lub pasierba,
4) osobą pozostającą z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
5) małżonkiem osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym.
§7
W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.
§8
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1. W przypadku, gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie otrzymuje lub otrzymuje
w wysokości niższej od ustalonej wyrokiem, ugodą sądową lub ugodą przed mediatorem, do dochodu rodziny stanowiącego
podstawę do ustalenia prawa do świadczeń wlicza się alimenty w otrzymywanej wysokości - co powinno być udokumentowane
zaświadczeniem komornika o stanie egzekucji alimentów w przypadku ich nieotrzymywania lub otrzymywania w mniejszej
wysokości.
2. W przypadku uprawnionego do świadczeń alimentacyjnych do ukończenia 25 r.ż., jeśli z zaświadczenia komornika wynika, że
postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne, przedłożyć należy zaświadczenie organu udzielającego świadczeń
alimentacyjnych lub zaliczki alimentacyjnej o wysokości świadczeń wypłaconych w poprzednim roku kalendarzowym będącym podstawą ustalania uprawnień do pomocy materialnej lub zaświadczenie odpowiedniej jednostki o niepopieraniu tych
świadczeń.
§9
1. W przypadku, gdy członek rodziny studenta ubiegającego się o świadczenia zaginął, student składający wniosek o świadczenia
do wniosku dołącza zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia, a w przypadku
cudzoziemców, właściwej instytucji.
2. Ustalając dochód rodziny nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego przez zaginionego, a ustalając dochód w przeliczeniu na
osobę w rodzinie nie uwzględnia się członka rodziny, który zaginął.
IV. ZMIANY W DOCHODACH
(utrata i uzyskanie dochodu)
§ 10
1. Dochód utracony - w przypadku, gdy członek rodziny utracił dochód uzyskiwany w ostatnim roku podatkowym z powodu:
1) uzyskania prawa do urlopu wychowawczego,
2) utraty prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
3) utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
4) utraty zasiłku przedemerytalnego, lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
5) wykreślenie z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenia jej wykonywania w rozumieniu art. 16b
ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
6) utraty zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
7) utraty zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utraty
świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby
zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
8) utraty świadczenia rodzicielskiego,
9) utraty zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
10) utraty stypendium doktoranckiego określonego w art.209 ust.1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce,
2. W przypadku utraty dochodu i uzyskania innego dochodu w poprzednim roku kalendarzowym (będącym podstawą ustalania
uprawnień), dochód rodziny pomniejsza się o dochód utracony, a następnie powiększa o dochód uzyskany i nieutracony do
dnia złożenia wniosku o stypendium – przepis § 11 stosuje się odpowiednio.
3. Do wniosku należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający utratę dochodu, np. świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający datę utraty dochodu,
a także dokument określający wysokość utraconego dochodu. W przypadku braku zaświadczenia o wysokości dochodu
utraconego student składa kopie PIT-11 wystawionego przez płatnika/zakład pracy zaliczek na podatek dochodowy,
(oryginały dokumentów do wglądu).
2) student dodatkowo składa zaświadczenie z właściwego Urzędu Pracy o pozostawaniu danej osoby
w rejestrze osób bezrobotnych lub potwierdzenie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego przez innego członka rodziny.
W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny roku kalendarzowym poprzedzającym okres stypendialny lub po tym roku,
ustalając dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.
§ 11
1. W przypadku, gdy członek rodziny uzyskał dochód (którego nie miał w ostatnim roku kalendarzowym, będącym podstawą
ustalania uprawnień) w roku bieżącym z powodu:
1) zakończenia urlopu wychowawczego,
2) uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
3) uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
4) uzyskania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
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5) rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienia jej wykonywania po okresie zawieszenia
w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
6) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
7) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
8) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
9) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art.200 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym
2. W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres
stypendialny (tj. w roku będącym podstawą ustalania uprawnień), ustalając dochód członka rodziny uzyskany w tym roku,
dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany nadal
w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do stypendium socjalnego.
3. W przypadku uzyskania dochodu przez studenta lub członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres
stypendialny, dochód ustala się na podstawie dochodu studenta członków rodziny, powiększonego o kwotę osiągniętego
dochodu 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 stypendium socjalnego.
Do wniosku należy dołączyć dokument lub zaświadczenie informujące o wysokości uzyskanego przez członka rodziny
dochodu (netto) za miesiąc następujący, po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany
nadal w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do stypendium socjalnego.
§ 12
1. Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu
z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej jeżeli student lub członek rodziny utracili
dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy licząc od daty utraty dochodu uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub
zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.
2. Student ww. sytuację ma obowiązek zgłosić, ponieważ ma to wpływ na prawo do stypendium i jego wysokość.
W przypadku nie zgłoszenia takiej sytuacji, student będzie musiał zwrócić nienależnie pobrane stypendia.
V. INFORMACJE OGÓLNE
§ 13
1. Komplet właściwych dokumentów (kserokopie oraz oryginały do wglądu), w tym zaświadczenia i oświadczenia student składa
w Dziekanacie lub Kwesturze.
2. Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń udostępnione są na stronie
internetowej Uczelni.
3. Do dokumentacji student dołącza wypełniony, wydrukowany i podpisany „Kalkulator dochodów studenta”, za pomocą, którego
oblicza wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta.
§ 14
Do składu rodziny nie wlicza się rodzica, jeśli:
1) rodzic nie żyje (akt zgonu);
2) rodzic zaginął (zaświadczenie z Policji);
3) rodzic jest nieznany (odpis zupełny aktu urodzenia);
4) rodzic ma orzeczone alimenty względem studenta (do dochodu wlicza się wówczas alimenty);
5) rodzic, z którym student mieszka został przez sąd zobowiązany do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie
zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
6) powództwo o alimenty względem rodzica zostało przez sąd oddalone.
§ 15
1. Przez pobieranie nauki należy rozumieć bycie uczniem szkoły lub studentem szkoły wyższej w rozumieniu przepisów
o świadczeniach rodzinnych:
1) poprzez szkołę rozumie się: szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową oraz szkołę artystyczną, w której realizowany jest
obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolnowychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy;
2) poprzez szkołę wyższą rozumie się: uczelnię, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym oraz kolegium pracowników
służb społecznych.
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WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI(drukować dwustronnie)– Obowiązkowo załączyć wypełniony „Kalkulator dochodów”

UWAGI:

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

Miesięczny dochód na
osobę w rodzinie studenta
zaokrąglony do pełnych
złotych
…………..….. zł
………………..…………
Data i podpis pracownika

Data złożenia i podpis osoby
przyjmującej:

………………………………
Zarejestrowano pod numerem:
………………………………

WNIOSEK DO KOMISJI STYPENDIALNEJ o przyznanie w roku akademickim 20…../20…..

□ – stypendium socjalnego
□ – zwiększenie stawki stypendium socjalnego ze względu na szczególnie uzasadnione okoliczności (zgodnie z zarządzeniem)
CZĘŚĆ I DANE STUDENTA
1.

Dane wnioskodawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Imię(imiona) i Nazwisko

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dokładna data urodzenia, miejsce urodzenia

………………………………………………………………………|…………………………………|…………………………………|………………………..
Specjalność (dotyczy wyłącznie studentów III roku)

2.

nr albumu

rok studiów

semestr

Adres zameldowania/do korespondencji:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ulica, numer domu i mieszkania, miejscowość zamieszkania, kod pocztowy miejscowość

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numer telefonu

3.

E-mail

Otrzymałem/am już wcześniej stypendia w WSAP :

TAK1

NIE

(jeśli tak proszę wypełnić punkt 4)

4.
5.

Pobierałem/am stypendia przez następujące semestry: ………………………………..
Ubiegam się również o1:
stypendium rektora,

6.

zapomogę ,

stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Proszę o dokonanie przelewu przyznanego mi stypendium na podany niżej nr konta, którego jestem właścicielem2.

CZĘŚĆ II SKŁAD RODZINY I DOCHÓD
1.

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:

L.p.
1.

Nazwisko i imię

Data
urodzenia

Stopień
pokrewieństwa

Aktualne miejsce zatrudnienia
(nazwa i adres zakładu pracy lub
inne źródła utrzymania, nazwa
3
szkoły)

Okres zatrudnienia3

wnioskodawca

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2.

Do wniosku dołączam następujące dokumenty, w których zawarte są informacje pozwalające określić sytuację materialną mojej
rodziny oraz wyliczyć miesięczny dochód netto przypadający na osobę w mojej rodzinie (właściwe zaznaczyć X):

1

właściwe zaznaczyć
każdy student podaje swój numer konta. ,osoby, których konto uległo zmianie lub składają wniosek po raz pierwszy do wniosku załączają potwierdzenie z banku,
3
podać wszystkie miejsca pracy i okresy zatrudnienia w roku poprzedzającym rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane oraz w roku bieżącym
2
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□ zaświadczenia z Urzędu Skarbowego wszystkich pełnoletnich (w momencie składania wniosku) członków rodziny studenta
i studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania
świadczeń pomocy materialnej;
□ zaświadczenia członków rodziny studenta i studenta zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
od osiąganych dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania świadczeń pomocy materialnej (np. ZUS,
KRUS), zaświadczenia są niezbędne dla każdego, kto posiadał dochód;
□ zaświadczenia z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników i o pobieraniu lub nie zasiłków chorobowych
i macierzyńskich z KRUS, takie zaświadczenia, oddzielne o podleganiu i pobieraniu zasiłków z ich wysokością, składają
wszyscy członkowie rodziny, którzy podlegają ubezpieczeniu w tej instytucji ,
□ oświadczenia o dochodzie członków rodziny studenta i studenta rozliczających się na podstawie przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania świadczeń pomocy materialnej;
□ zaświadczenia/oświadczenia członków rodziny studenta i studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania świadczeń pomocy
materialnej;
□ zaświadczenie o wysokości dochodów członka rodziny studenta lub studenta za rok poprzedni i obecny dochodów osiągniętych
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego
na listę tłumaczy);
□ dokumenty dotyczące utraty dochodu określające datę utraty dochodu (np. świadectwo pracy, zaświadczenie) oraz wysokość
utraconego dochodu (PIT 11 lub odpowiedni) członka rodziny studenta i studenta;
□ dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny studenta i studenta oraz liczbę miesięcy,
w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres
przyznania świadczeń pomocy materialnej;
□ dokument określający termin uzyskania dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego
po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu w roku bieżącym;
□ zaświadczenie pracodawcy o okresie urlopu wychowawczego studenta lub członka rodziny;
□ zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach
przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres stypendialny;
□ umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w
dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania
gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty strukturalnej;
□ umowę zawartą w formie aktu notarialnego o wniesieniu wkładów gruntowych – gospodarstwo przekazane spółdzielni do
użytkowania;
□ odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza nią lub odpis
protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed
mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza nią (właściwe podkreślić);
□ przekazy lub przelewy płatnicze dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w ubiegłym roku, jeżeli członkowie
rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu lub ugodą sądową lub ugodą przed mediatorem do ich płacenia;
□ w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej:
 zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji
alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub
 informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych
z wykonaniem tytułu wykonawczego;
□ decyzję Funduszu Alimentacyjnego o przyznaniu świadczeń lub zaświadczenie o ich wysokości w roku kalendarzowym
poprzedzającym rok akademicki;
□ odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenie alimentacyjne lub orzeczenie sądu
zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
□ odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu rodzica;
□ odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego
o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka;
□ odpis zupełny aktu urodzenia- w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
□ orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności członka rodziny powyżej 18 roku życia, o ile nie uczy się
i pozostaje na utrzymaniu studenta lub rodziców/opiekunów prawnych studenta;
□ zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci studenta do 26 roku życia;
□ odpis skrócony aktu urodzenia dzieci lub rodzeństwa studenta do 7 lat;
□ akt małżeństwa studenta;
□ zaświadczenia z Urzędu Pracy,
□ oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców obowiązkowe dla studentów, o których mowa
w § 3 Załącznika nr 1 do Regulaminu;
□ zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta oraz rodziny studenta
□ inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do pomocy materialnej na uczelni:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………...……………………………………………………………………….………………………………………………………………………
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CZĘŚĆ III OŚWIADCZENIA (WYPEŁNIĆ OBOWIĄZKOWO)
Oświadczam, że:
w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym staram się o przyznanie stypendium, nastąpiło uzyskanie
dochodu przez członka mojej rodziny, zaznacz właściwe:
□ TAK
□ NIE
b) w roku, w którym staram się o przyznanie stypendium nastąpiło uzyskanie dochodu przez członka mojej rodziny, zaznacz
właściwe:
□ TAK
□ NIE
c) w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym staram się o przyznanie stypendium, nastąpiła utrata
dochodu przez członka mojej rodziny, zaznacz właściwe:
□ TAK
□ NIE
d) w roku, w którym staram się o przyznanie stypendium nastąpiła utrata dochodu przez członka mojej rodziny, zaznacz
właściwe:
□
TAK
□
NIE
2. Oświadczenie studenta do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego
Oświadczam, że właściwe zakreślić:
1) nie złożyłem(am) wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, nie pobieram i nie będę pobierał(a) tego stypendium na innej
uczelni niż Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce
2) równocześnie jestem studentem(ką) innej uczelni ………………………………………………………………..
1.
a)

(nazwa uczelni i kierunku)

3) ukończyłem(am) studia wyższe

TAK □

NIE □

4) odbywałem/am naukę na studiach wyższych (w tym na innej uczelni), dotyczy wszystkich rozpoczętych studiów, po ukończeniu
szkoły średniej
TAK □
NIE □
(w przypadku pozytywnej odpowiedzi należy wymienić uczelnie i okresy studiowania)………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
5)
6)
7)
8)

jestem kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym, funkcjonariuszem służb państwowych,
nie jestem kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym, funkcjonariuszem służb państwowych,
zapoznałem(am) się z Regulaminem Świadczeń dla Studentów Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce,
zobowiązuję się do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i wyrażam zgodę na potrącenie nienależnie pobranych
kwot z bieżących wypłat stypendiów,
9) w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na zmianę treści oświadczenia, zobowiązuję się niezwłocznie
powiadomić pisemnie o tym fakcie Komisję oraz wyrażam zgodę na zmianę/uchylenie decyzji stypendialnej w rozumieniu
art.155 KPA,
10) podane przeze mnie informacje i załączone dokumenty są prawdziwe, jestem świadomy(a)odpowiedzialności karnej za fałszywe
zeznania z art.233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny oraz odpowiedzialności cywilnej z art. 415 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny za szkodę wyrządzoną niezgodnym z prawdą oświadczeniem,

Ostrołęka, dnia .......................................

...................................................................
czytelny podpis studenta

:
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. l i2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady {UE) 2016/679 z 27 kw. kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 9S/46/WE (zwanym dalej rozporządzeniem RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Administracji Publicznej z siedzibą w Ostrołęce przy
ul. Janusza Korczaka 73, zwany dalej „Administratorem”;
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych WSAP w Ostrołęce; adres korespondencyjny 07-410 Ostrołęka, ul. Janusza Korczaka
73; e-mail abi@wsap.com.pl;
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procedury związanej z przyznaniem stypendium.
4. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. l lit. c l e rozporządzenia RODO, oraz przepisy Ustawy z 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz obowiązujący w uczelni Regulamin Świadczeń dla Studentów;
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby biorące udział w procedurze związanej z przyznawaniem stypendiów
z Funduszu Stypendialnego oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w przypadku otrzymania pomocy materialnej a także
w przypadku odmownej decyzji, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami
obowiązującymi w WSAP w Ostrołęce, a także w celu, zakresie i okresach niezbędnych do dochodzenia roszczeń;
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7.

Na zasadach określonych przepisami rozporządzenia RODO przysługuje Pani/Panu prawo:
a. dostępu do treści swoich danych,
b. do ich sprostowania. gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c. do ich usunięcia. ograniczenia przetwarzania,
d. przenoszenia danych, w przypadkach przewidzianych prawem,
e. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2;
9. Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe zostały zebrane;
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych zawartych w formularzu oraz oświadczam, że informacje
osobowe podałem/podałam osobiście i dobrowolnie.
Oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem się z powyższymi informacjami.
Ostrołęka, dnia .......................................

...................................................................
czytelny podpis studenta

CZĘŚĆ IV
(WYPEŁNIA KOMISJA STYPENDIALNA WSAP)
Komisja Stypendialna WSAP postanowiła:
1. Przyznać □ stypendium socjalne;
□ zwiększenie stawki stypendium socjalnego,
w roku akademickim …………./…………, w następującej wysokości:
Próg (w zł)

I
(0 – 210)

II
(211 – 420)

III
(421 – 630)

IV
(631 – 840)

V
(841– 1050)

Dochód na jednego
członka rodziny
Przyznana wysokość:
□ stypendium,
□ stypendium ze
zwiększeniem

2. Nie przyznać: □ stypendium socjalnego, □ zwiększenia stawki stypendium socjalnego
w roku akademickim ………/……….:

-

z powodu przekroczenia dochodu uprawniającego do świadczenia

-

z powodu niekompletności wniosku pomimo wezwania do jego uzupełnienia

-

inne: ……………………..………………………………………………………..…….……..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………

…………………………………………..

Przewodnicząca Komisji Stypendialnej

Wiceprzewodnicząca Komisji Stypendialnej

Ostrołęka, dnia ……………………………. r.
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WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI(drukować dwustronnie)
UWAGI:

Stopień niepełnosprawności

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

…………………………

Data złożenia i podpis osoby
przyjmującej:

Ważność orzeczenia

………………..…………

………………………………
Zarejestrowano pod numerem:

Data i podpis pracownika

………………………………

………………………….

WNIOSEK DO KOMISJI STYPENDIALNEJ
o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 20…./20….
CZĘŚĆ I Dane wnioskodawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Imię(imiona) i Nazwisko

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data urodzenia, miejsce urodzenia

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Specjalność 1

1.

nr albumu

rok studiów

semestr

Adres zameldowania/do korespondencji
……………………………………………………………………………………………………………………………….........................................
Ulica, numer domu i mieszkania Kod pocztowy, miejscowość

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu

2.

E-mail,

Otrzymałem/am już wcześniej stypendia w WSAP :

TAK 2

NIE

(jeśli tak proszę wypełnić punkt 3)

3.
4.

Pobierałem/am stypendia przez następujące semestry : ……………………………………………
Ubiegam się również o3:
stypendium rektora, zapomogę, stypendium socjalne,

5. Proszę o dokonanie przelewu przyznanego mi stypendium na podany niżej nr konta, którego jestem właścicielem3.

6.

Posiadam orzeczenie o2:

CZĘŚĆ II

lekkim stopniu niepełnosprawności / częściowej niezdolności do pracy / III grupie
inwalidzkiej
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności / całkowitej niezdolności do pracy / II grupie
inwalidzkiej
znacznym stopniu niepełnosprawności / całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej
egzystencji / I grupie inwalidzkiej
7. Do wniosku załączam (właściwe zaznaczyć X):
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności*
orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności*
* W przypadku kopii dokumentów wymagane jest ich potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez instytucję, która dokument wydała

1

dotyczy wyłącznie studentów III roku
właściwe zaznaczyć
3
student podaje swój numer konta. Osoby, których konto uległo zmianie lub składają wniosek po raz pierwszy do wniosku załączają potwierdzenie z banku
2

1
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CZĘŚĆ III OŚWIADCZENIA
(WYPEŁNIĆ OBOWIĄZKOWO)
8. Oświadczenie studenta do wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych.
Oświadczam, że (właściwe zakreślić):
1) nie złożyłem(am) wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych, nie pobieram i nie będę pobierał(a)
tego stypendium na innej uczelni niż Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce
2) równocześnie jestem studentem(ką) innej uczelni ………………………………………………………………..
(nazwa uczelni i kierunku)

3) ukończyłem/am studia wyższe

TAK □

NIE □

4) odbywałem/am naukę na studiach wyższych ( w tym na innej uczelni), dotyczy wszystkich rozpoczętych studiów,
po ukończeniu szkoły średniej
TAK □
NIE □
(w przypadku pozytywnej odpowiedzi na leży wymienić uczelnie i o kresy studiowania)……………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
5)
6)
7)
8)

jestem kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym, funkcjonariuszem służb państwowych,
nie jestem kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym, funkcjonariuszem służb państwowych,
zapoznałem(am) się z Regulaminem Świadczeń dla Studentów Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce,
zobowiązuję się do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i wyrażam zgodę na potrącenie nienależnie pobranych kwot
z bieżących wypłat stypendiów,
9) w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na zmianę treści oświadczenia, zobowiązuję się niezwłocznie
powiadomić pisemnie o tym fakcie Komisję oraz wyrażam zgodę na zmianę/uchylenie decyzji stypendialnej w
rozumieniu art.155 KPA,
10) podane przeze mnie informacje i załączone dokumenty są prawdziwe, jestem świadomy(a)odpowiedzialności karnej za
fałszywe zeznania z art.233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny oraz odpowiedzialności cywilnej z art.
415 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny za szkodę wyrządzoną niezgodnym z prawdą oświadczeniem,

Ostrołęka, dnia .......................................

...................................................................
czytelny podpis studenta
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. l i2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady {UE) 2016/679 z 27 kw. kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 9S/46/WE (zwanym dalej rozporządzeniem RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Administracji Publicznej z siedzibą w Ostrołęce
przy ul. Janusza Korczaka 73, zwany dalej „Administratorem”;
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych WSAP w Ostrołęce; adres korespondencyjny 07-410 Ostrołęka, ul. Janusza
Korczaka 73; e-mail abi@wsap.com.pl;
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procedury związanej z przyznaniem
stypendium.
4. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. l lit. c l e rozporządzenia RODO, oraz przepisy Ustawy
z 20 lipca 2018 r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz obowiązujący w uczelni Regulamin Świadczeń dla
Studentów;
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby biorące udział w procedurze związanej z przyznawaniem stypendiów
z Funduszu Stypendialnego oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w przypadku otrzymania pomocy materialnej, a także
w przypadku odmownej decyzji, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami
obowiązującymi w WSAP w Ostrołęce, a także w celu, zakresie i okresach niezbędnych do dochodzenia roszczeń;
7. Na zasadach określonych przepisami rozporządzenia RODO przysługuje Pani/Panu prawo:
a. dostępu do treści swoich danych,
b. do ich sprostowania. gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c. do ich usunięcia. ograniczenia przetwarzania,
d. przenoszenia danych, w przypadkach przewidzianych prawem,
e. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2;
9. Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe zostały zebrane;
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o których mowa
w punkcie 3.
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych zawartych w formularzu oraz oświadczam, że informacje
osobowe podałem/podałam osobiście i dobrowolnie.
Oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem się z powyższymi informacjami.

Ostrołęka, dnia .......................................

...................................................................
czytelny podpis studenta

CZĘŚĆ IV (WYPEŁNIA KOMISJA STYPENDIALNA)
Komisja Stypendialna WSAP postanowiła:
1. Nie przyznać stypendium dla osób niepełnosprawnych z powodu:
utraty ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
inne ………………………………………………………………………………………………

2. Przyznać stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim …………./…………:
Stopień
niepełnosprawności
Stopień posiadany przez
wnioskodawcę4

Lekki

Umiarkowany

Znaczny

Wysokość stypendium

…………………………………….

…………………………….…………

Przewodnicząca Komisji Stypendialnej

Wiceprzewodnicząca Komisji Stypendialnej

Ostrołęka, dnia ……………………………. r.

4

Zaznaczyć „X” posiadany przez wnioskodawcę stopień niepełnosprawności
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WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI (drukować dwustronnie)
Data złożenia i podpis osoby
przyjmującej:
………………………………
Zarejestrowano pod numerem:
………………………………

WNIOSEK
do Odwoławczej Komisji Stypendialnej
o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 20…./20….

CZĘŚĆ I
1.

Dane wnioskodawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Imię(imiona) i Nazwisko

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dokładna data urodzenia, miejsce urodzenia

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Specjalność 1

2.

nr albumu

rok studiów

semestr

Adres zameldowania/do korespondencji

................................................................................................................................................................................................................
Ulica, numer domu i mieszkania, miejscowość zamieszkania, kod pocztowy, miejscowość

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu

3.

Wnioskuję o przyznanie stypendium rektora z tytułu:

□
□
□
□
4.

E-mail

Uzyskania wyróżniających wyników w nauce,
Osiągnięć naukowych,
Osiągnięć sportowych we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym,
Osiągnięć artystycznych.

Otrzymałem/am już wcześniej stypendia w WSAP :

□ TAK 2

□ NIE

(jeśli tak proszę wypełnić punkt 5)

5.

Pobierałem/am stypendia przez następujące semestry: …………………………………………

6.

Ubiegam się również o2: □ stypendium socjalne, □ zapomogę, □ stypendium dla osób niepełnosprawnych.

7.

Proszę o dokonanie przelewu przyznanego mi stypendium na podany niżej nr konta, którego jestem właścicielem3.

1

dotyczy wyłącznie studentów III roku
Właściwe zaznaczyć
3
każdy student podaje swój numer konta. Osoby, których konto uległo zmianie lub składają wniosek po raz pierwszy do wniosku załączają potwierdzenie z banku.
2
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CZĘŚĆ II
8.

Ustalenie ilości punktów za osiągnięcia naukowe, artystyczne, wysokie wyniki sportowe oraz wysoką średnią ocen:
OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, ARTYSTYCZNE LUB SPORTOWE, KTÓRE BĘDĄ
BRANE POD UWAGĘ

PUNKTY

Wyróżniające wyniki w nauce

1

Średnia 4,0 lub wyższa
liczba punktów = średnia ocen ∗10 (punkty zaokrąglone do
dwóch miejsc po przecinku
Osiągnięcia naukowe
laureat olimpiady międzynarodowej

2

3

laureat olimpiady ogólnopolskiej
finalista olimpiady ogólnopolskiej
publikacja naukowa w książce lub czasopiśmie recenzowanym
czynny udział w konferencjach, sympozjach, sesjach naukowych
udział w eliminacjach do naukowych konkursów, festiwali lub
olimpiad
Osiągnięcia artystyczne
publikacja książki o charakterze artystycznym
zamieszczenie dzieła artystycznego w publikacji zbiorowej
miejsce medalowe w artystycznych konkursach, festiwalach lub
olimpiadach
udział w konkursach artystycznych, festiwalach lub olimpiadach
Osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym
zajęcie medalowego miejsca w zawodach rangi Mistrzostw
Świata, Mistrzostw Europy
zakwalifikowanie się do zawodów rangi Mistrzostw Świata lub
Mistrzostw Europy – miejsca 4-8

4

zajęcie medalowego miejsca w Mistrzostwach Polski, Pucharze
Polski lub innych ogólnopolskich zawodach sportowych

udział w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski lub innych
ogólnopolskich zawodach sportowych – miejsca 4-8
Średnia ocen dla studentów ubiegających się o stypendium rektora z tytułu
osiągnięć naukowych, artystycznych lub za wysokie wyniki sportowe, nie
mniejsza niż 3,00(przemnożona przez współczynnik 10, punkty zaokrąglone do
dwóch miejsc po przecinku)

Suma punktów

CZĘŚĆ III

OŚWIADCZENIA STUDENTA do wniosku o przyznanie stypendium rektora
9.

Oświadczam, że właściwe zakreślić:

1) nie złożyłem(am) wniosku o przyznanie stypendium rektora, nie pobieram i nie będę pobierał(a) tego stypendium na innej
uczelni niż Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce,
2) równocześnie jestem studentem(ką) innej uczelni ………………………………………………………………..
(nazwa uczelni i kierunku)

3) ukończyłem(am) studia wyższe

TAK □

NIE □

4) odbywałem/am naukę na studiach wyższych ( w tym na innej uczelni), dotyczy wszystkich rozpoczętych studiów,
po ukończeniu szkoły średniej
TAK □
NIE □
(w przypadku pozytywnej odpowiedzi należy wymienić uczelnie i okresy studiowania)……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
5) jestem kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym, funkcjonariuszem służb państwowych,
2

6)
7)
8)
9)

10)
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nie jestem kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym, funkcjonariuszem służb państwowych,
zapoznałem(am) się z Regulaminem Świadczeń dla Studentów Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce,
zobowiązuję się do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i wyrażam zgodę na potrącenie nienależnie pobranych
kwot z bieżących wypłat stypendiów,
w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na zmianę treści oświadczenia, zobowiązuję się niezwłocznie
powiadomić pisemnie o tym fakcie Komisję oraz wyrażam zgodę na zmianę/uchylenie decyzji stypendialnej w rozumieniu
art.155 KPA,
podane przeze mnie informacje i załączone dokumenty są prawdziwe, jestem świadomy(a)odpowiedzialności karnej za
fałszywe zeznania z art.233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny oraz odpowiedzialności cywilnej z art. 415
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny za szkodę wyrządzoną niezgodnym z prawdą oświadczeniem,

Ostrołęka, dnia .......................................

...................................................................
czytelny podpis studenta
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. l i2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady {UE) 2016/679 z 27 kw. kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 9S/46/WE (zwanym dalej rozporządzeniem RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Administracji Publicznej z siedzibą w Ostrołęce przy
ul. Janusza Korczaka 73, zwany dalej „Administratorem”;
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych WSAP w Ostrołęce; adres korespondencyjny 07-410 Ostrołęka, ul. Janusza
Korczaka 73; e-mail abi@wsap.com.pl;
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procedury związanej z przyznaniem stypendium.
4. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. l lit. c l e rozporządzenia RODO, oraz przepisy Ustawy z 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz obowiązujący w uczelni Regulamin Świadczeń dla Studentów;
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby biorące udział w procedurze związanej z przyznawaniem stypendiów
z Funduszu Stypendialnego oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w przypadku otrzymania pomocy materialnej a także
w przypadku odmownej decyzji, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami
obowiązującymi w WSAP w Ostrołęce, a także w celu, zakresie i okresach niezbędnych do dochodzenia roszczeń;
7. Na zasadach określonych przepisami rozporządzenia RODO przysługuje Pani/Panu prawo:
a. dostępu do treści swoich danych,
b. do ich sprostowania. gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c. do ich usunięcia. ograniczenia przetwarzania,
d. przenoszenia danych, w przypadkach przewidzianych prawem,
e. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2;
9. Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe zostały zebrane;
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa
w punkcie 3.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych zawartych w formularzu oraz oświadczam, że informacje
osobowe podałem/podałam osobiście i dobrowolnie.
Oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem się z powyższymi informacjami.

Ostrołęka, dnia .......................................

...................................................................
czytelny podpis studenta
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CZĘŚĆ IV
(WYPEŁNIA OKS)
Odwoławcza Komisja Stypendialna WSAP postanowiła:
1. Nie przyznać stypendium rektora w roku akademickim ………/………. z powodu
niewystarczającej ilości punktów .......................
inne (dokładnie wyjaśnić przyczynę odmowy w uzasadnieniu poniżej)
Uzasadnienie:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

2. Przyznać stypendium rektora w roku akademickim …………./…………:

Potwierdzenie średniej ocen
przez pracownika Uczelni`

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

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

Średnia

Podpis pracownika

Uznane osiągnięcia(wymienić)

Ilość punktów

Średnia ocen
Osiągnięcia naukowe
Osiągnięcia artystyczne
Wyniki sportowe
Suma punktów
Suma uznanych
punktów - progi

50 – i więcej

47,50 – 49,99

47,49 – 45,00

44,99 – 40,00

Próg

I

II

III

IV

Wysokość
przyznanego
stypendium

………………………………………………
Przewodniczący Odwoławczej Komisji Stypendialnej

Ostrołęka, dnia ……………………………. r.
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Załącznik nr 5 do Regulaminu
z dnia 25 lipca 2019 r.

WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI (drukować dwustronnie)
Adnotacje:
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

Data złożenia i podpis osoby
przyjmującej:
………………………………
Zarejestrowano pod numerem:
………………………………

WNIOSEK
DO KOMISJI STYPENDIALNEJ
o przyznanie jednorazowej zapomogi:
CZĘŚĆ I
1.

2.

Proszę o przyznanie zapomogi w roku akademickim 20........./20........ na semestr:
zimowy
letni1
Dane wnioskodawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię(imiona) i Nazwisko

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dokładna data urodzenia, miejsce urodzenia

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Specjalność 2

3.

nr albumu

rok studiów

semestr

Adres zameldowania/do korespondencji
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ulica, numer domu i mieszkania, miejscowość zamieszkania, kod pocztowy, miejscowość

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu

4.

E-mail

TAK1

Otrzymałem/am już wcześniej zapomogę w WSAP :

NIE

(jeśli tak proszę wypełnić punkt 5)

5.

Pobierałem/am zapomogę przez następujące semestry
1

stypendium rektora,

: ………………………………..

6.

Ubiegam się również o :

stypendium socjalne,

stypendium dla osób niepełnosprawnych

7.

Proszę o dokonanie przelewu przyznanej mi zapomogi na podany niżej nr konta, którego jestem właścicielem3.

CZĘŚĆ II
Uzasadnienie wniosku o przyznanie zapomogi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

8.

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
-

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

-

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

-

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

1

Właściwe zaznaczyć
dotyczy wyłącznie studentów III roku
3
każdy student podaje swój numer konta. Osoby, których konto uległo zmianie lub składają wniosek po raz pierwszy do wniosku załączają potwierdzenie z banku.
2
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CZĘŚĆ III
9.

Oświadczenia studenta do wniosku o przyznanie zapomogi
Oświadczam, że (właściwe zakreślić):
1) nie złożyłem(am) wniosku o przyznanie zapomogi i nie będę jej pobierał(a) na innej uczelni niż Wyższa Szkoła
Administracji Publicznej w Ostrołęce,
2) równocześnie jestem studentem(ką) innej uczelni ………………………………………………………………..
(nazwa uczelni i kierunku)

3) ukończyłem/am studia wyższe

TAK □

NIE

□

4) odbywałem/am naukę na studiach wyższych ( w tym na innej uczelni), dotyczy wszystkich rozpoczętych studiów,
po ukończeniu szkoły średniej
TAK □
NIE □
(w przypadku pozytywnej odpowiedzi należy wymienić uczelnie i okresy studiowania) ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
5) jestem kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym, funkcjonariuszem służb państwowych,
6) nie jestem kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym, funkcjonariuszem służb państwowych,
7) zapoznałem(am) się z Regulaminem Świadczeń dla Studentów Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce,
8) zobowiązuję się do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i wyrażam zgodę na potrącenie nienależnie pobranych
kwot z bieżących wypłat stypendiów,
9) w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na zmianę treści oświadczenia, zobowiązuję się niezwłocznie
powiadomić pisemnie o tym fakcie Komisję oraz wyrażam zgodę na zmianę/uchylenie decyzji stypendialnej w rozumieniu
art.155 KPA,
10) podane przeze mnie informacje i załączone dokumenty są prawdziwe, jestem świadomy(a)odpowiedzialności karnej za
fałszywe zeznania z art.233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny oraz odpowiedzialności cywilnej z art. 415
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny za szkodę wyrządzoną niezgodnym z prawdą oświadczeniem,

Ostrołęka, dnia .......................................

...................................................................
czytelny podpis studenta

:
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. l i2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady {UE) 2016/679 z 27 kw. kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 9S/46/WE (zwanym dalej rozporządzeniem RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Administracji Publicznej z siedzibą w Ostrołęce przy
ul. Janusza Korczaka 73, zwany dalej „Administratorem”;
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych WSAP w Ostrołęce; adres korespondencyjny 07-410 Ostrołęka, ul. Janusza
Korczaka 73; e-mail abi@wsap.com.pl;
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procedury związanej z przyznaniem stypendium.
4. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. l lit. c l e rozporządzenia RODO, oraz przepisy Ustawy z 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz obowiązujący w uczelni Regulamin Świadczeń dla Studentów;
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby biorące udział w procedurze związanej z przyznawaniem stypendiów
z Funduszu Stypendialnego oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w przypadku otrzymania pomocy materialnej a także
w przypadku odmownej decyzji, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami
obowiązującymi w WSAP w Ostrołęce, a także w celu, zakresie i okresach niezbędnych do dochodzenia roszczeń;
7. Na zasadach określonych przepisami rozporządzenia RODO przysługuje Pani/Panu prawo:
a. dostępu do treści swoich danych,
b. do ich sprostowania. gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c. do ich usunięcia. ograniczenia przetwarzania,
d. przenoszenia danych, w przypadkach przewidzianych prawem,
e. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2;
9. Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe zostały zebrane;
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa
w punkcie 3.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych zawartych w formularzu oraz oświadczam, że informacje
osobowe podałem/podałam osobiście i dobrowolnie.
Oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem się z powyższymi informacjami.

Ostrołęka, dnia .......................................

...................................................................
czytelny podpis studenta
2
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CZĘŚĆ IV (WYPEŁNIA KOMISJA STYPENDIALNA)
Komisja Stypendialna WSAP postanowiła:

1. Nie przyznać zapomogi w roku akademickim ………/………. na semestr:
zimowy
letni
Uzasadnienie
……………………..………………………………..……………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………………………….…………..

2. Przyznać zapomogę w roku akademickim …………./………… na semestr:
zimowy
letni

Wysokość przyznanej zapomogi
(w zł)

………………………………………………

…………………………………………..

Przewodnicząca Komisji Stypendialnej

Wiceprzewodnicząca Komisji Stypendialnej

Ostrołęka, dnia ……………………………. r.
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Załącznik nr 6 do Regulaminu
z dnia 25.lipca 2019 r.
..................................
(imię i nazwisko)

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM
OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH,
OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES
PRZYZNANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ
Oświadczam,

że

w

roku

kalendarzowym

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

uzyskałam/em

dochód

w

wysokości

………................. zł ... gr. z tytułu:

1. gospodarstwa rolnego*)........................zł (powierzchnia gospodarstwa w ha przeliczeniowych
.......................)
2. ....................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................
4. ....................................................................................................................................
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia
.............................
(miejscowość, data)

................................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)

*) 12 x przeciętna liczba ha przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania świadczeń pomocy
materialnej x kwota miesięcznego dochodu z 1 ha przeliczeniowego ogłaszana w drodze obwieszczenia przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego.

Pouczenie
Oświadczenie obejmuje następujące dochody w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
(art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych):
- renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
- renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych
w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
- 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,
- dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
- 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,
- emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań w latach 1939-1945 lub
eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
- renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz
członków ich rodzin i renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku
z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane
z zagranicy,
- zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach
o systemie ubezpieczeń społecznych,
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,
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
1
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-

-

-

-

-

-

-

-

państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.),
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, pracownikom pełniącym funkcje
obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
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,
dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni
produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
alimenty na rzecz dzieci,
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 Nr 65, poz. 595, z późn. zm.),
stypendia sportowe przyznawane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz.
857i nr 151, poz. 1014 oraz z 2011 r. nr 171, poz. 1016 i nr 185, poz. 1092) oraz inne stypendia o charakterze
socjalnym przyznane uczniom lub studentom z zastrzeżeniem, że do dochodu nie wlicza się:
- świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów otrzymanych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn.
zm.),
- stypendiów przyznanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
o funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
o niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
o 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,
- świadczeń, o których mowa w art. 173a i 199a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
- Stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust.
1 pkt 40b ustawy z dnia 26 licpa 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 012 r.
poz. 361 z póżn. zm.)
kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące
czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
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,
dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.),
dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy
ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji
i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",
ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla
kamiennego w latach 2003 - 2006,
świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą
Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
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,
zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce
alimentacyjnej,
świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.
kwoty otrzymywane na podstawie art.27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych,
świadczenie rodzicielskie,
zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z powyższym pouczeniem.
................................................................................
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)
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Załącznik nr 7 do Regulaminu
z dnia 25 lipca 2019 r.

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

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE
PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH
PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

Oświadczam, że w roku kalendarzowym................. uzyskałam/em dochód z działalności
opodatkowanej w formie:
ryczałtu ewidencjonowanego
karty podatkowej
1. Dochód z działalności gospodarczej na podstawie obwieszczenia właściwego
ministra wyniósł: ....................................zł........gr
(dotyczy działalności, która była prowadzona w roku poprzedzającym złożenie
oświadczenia);
2. Dochód z działalności gospodarczej wyniósł: ....................................zł........gr
(dotyczy działalności, której prowadzenie rozpoczęto w roku złożenia
oświadczenia, dochód należy podać za pierwszy pełen miesiąc jej prowadzenia na
podstawie przychodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia: społeczne
i zdrowotne oraz należny zryczałtowany podatek za ten miesiąc).

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

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

(miejscowość, data)

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

(podpis osoby składającej oświadczenie)

Załącznik nr 8 do Regulaminu
z dnia 25 lipca 2019 r.

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

Ostrołęka, dn. .................................

Imię i Nazwisko Studenta

OŚWIADCZENIE STUDENTA
O NIEPROWADZENIU WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA
DOMOWEGO Z ŻADNYM Z RODZICÓW

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r., poz. 553, z późn. zm.):
oświadczam, że:
• nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców,
•

spełniam jedną z przesłanek określonych w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) tj.*:
ukończyłem/am 26. rok życia,
pozostaję w związku małżeńskim,
mam na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 88 ust.1 pkt1 lit.d ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018
r. poz. 1668 z późn. zm.),
osiągnąłem/am pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
posiadam stałe źródło dochodów i mój przeciętny miesięczny dochód w poprzednim
roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc
złożenia niniejszego oświadczenia jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot
określonych w art. 5 ust.1 i art. 6 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych

......................................................................
Podpis Studenta

*

Właściwe zaznaczyć

Załącznik nr 9 do Regulaminu
z dnia 25 lipca 2019r.

1.
2.

3.
4.

1.

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA
§1
Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku akademickim.
Każdemu osiągnięciu przypisana jest określona liczba punktów, których suma pozycjonuje osobę na
liście rankingowej. Do sumy punktów zalicza się punkty za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub
wysokie wyniki sportowe oraz wyróżniające wyniki w nauce.
Każde osiągnięcie może być punktowane tylko raz, np. wygłoszenie tego samego referatu na kilku
konferencjach, należy podać tę, która jest najwyżej punktowana.
W przypadku osiągnięć sportowych bierze się pod uwagę wyniki w sportach, w których działają
Polskie Związki Sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz.U. nr 127, poz. 857 z późn. zm.).
§2
Student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego może otrzymać
stypendium rektora w następujących progach:
a) laureat olimpiady międzynarodowej
– 50 pkt - I próg,
b) laureat olimpiady ogólnopolskiej
– 48 pkt – II próg
c) finalista olimpiady ogólnopolskiej
– 46 pkt - III próg.
§3

1.

Tabela określająca punktację dla poszczególnych osiągnięć.
Osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, które będą brane
pod uwagę

Punkty

Wyróżniające wyniki w nauce

1

Średnia 4,0 lub wyższa

liczba punktów
= średnia ocen
*10
(max.50 pkt)

Osiągnięcia naukowe

2

laureat olimpiady międzynarodowej
laureat olimpiady ogólnopolskiej
finalista olimpiady ogólnopolskiej
publikacja naukowa w książce lub czasopiśmie
recenzowanym
czynny udział w konferencjach sympozjach, sesjach
naukowych
udział w eliminacjach do naukowych konkursów,
festiwali lub olimpiad

50
48
46
25
10
5

Osiągnięcia artystyczne

3

publikacja książki o charakterze artystycznym
zamieszczenie dzieła artystycznego w publikacji
zbiorowej
miejsce medalowe w artystycznych konkursach,
festiwalach lub olimpiadach
udział w konkursach artystycznych, festiwalach lub
olimpiadach

15
8
10
5

1
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Osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym

4

zajęcie medalowego miejsca w zawodach rangi
Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy
zakwalifikowanie się do zawodów rangi Mistrzostw
Świata lub Mistrzostw Europy – miejsca od 4 -8
zajęcie medalowego miejsca w Mistrzostwach Polski,
Pucharze Polski lub innych ogólnopolskich zawodach
sportowych
udział w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski lub
innych
ogólnopolskich
zawodach
sportowych
– miejsca 4-8

50
48
48

46

§3
1. W przypadku stypendium rektora w związku z wyróżniającymi wynikami w nauce wymagane jest
uzyskanie ocen pozytywnych bez poprawek. Najniższa średnia brana pod uwagę w tym przypadku
to 4,00.
2. W pozostałych przypadkach uwzględniana jest średnia ocen bez względu na sposób uzyskania ocen
pozytywnych, jednakże średnia ta nie może być niższa niż 3,00.
3. Ilość punktów po przemnożeniu przez współczynnik 10 powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc
po przecinku.

1.

§4
Wymagane dokumenty:
− zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się drukiem książki, książki zawierającej rozdział
autorstwa studenta lub zamieszczenia dzieła artystycznego w publikacji zbiorowej, lub
kserokopia strony tytułowej i stopki wydawniczej z numerem ISBN
− zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się drukiem artykułu w czasopiśmie lub pierwsza
strona artykułu z podanym numerem ISSN
− inne zaświadczenie potwierdzające pojawienie się artykułu w czasopiśmie (np. studenckim),
ewentualnie kserokopia stopki wydawniczej czasopisma
− zaświadczenia lub dyplomy potwierdzające zajęcie medalowego miejsca w naukowych i/lub
artystycznych konkursach, festiwalach lub olimpiadach dla studentów w roku akademickim,
który bierze się pod uwagę przy tworzeniu rankingu
− zaświadczenie od organizatora konkursu, festiwalu lub olimpiady o zakwalifikowaniu do
finału w naukowym konkursie, festiwalu lub olimpiadzie dla studentów
− zaświadczenie od organizatora konferencji, sympozjum lub sesji naukowej, w których będą
podane: imię i nazwisko studenta, termin konferencji, sympozjum lub sesji naukowej oraz
tytuł wygłoszonego referatu
− zaświadczenie potwierdzające status członka kadry narodowej
− zaświadczenia lub kserokopie dyplomów potwierdzające zajęcie medalowych miejsc
w punktowanych imprezach sportowych na poziomie co najmniej krajowym
− zaświadczenie potwierdzające zakwalifikowanie się do zawodów i występ w punktowanych
imprezach sportowych na poziomie co najmniej krajowym
− w pozostałych przypadkach honorowane będą zaświadczenia oraz kserokopie stron
tytułowych, stron tytułowych rozdziałów, w przypadku wydawnictw elektronicznych tylko
zaświadczenia z wydawnictw.

2

Załącznik nr 10 do Regulaminu
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POTWIERDZENIE ZAREJESTROWANIA
WNIOSKU O STYPENDIUM REKTORA

DATA PRZYJĘCIA WNIOSKU

ZAREJESTROWANO POD
NUMEREM

...............................................................................
/Pieczęć Uczelni i podpis pracownika przyjmującego wniosek/

Załącznik nr 11 do Regulaminu
z dnia 25 lipca 2019 r.

NOTATKA SŁUŻBOWA Z ROZMOWY TELEFONICZNEJ DOTYCZĄCEJ
UZUPEŁNIENIA BRAKÓW WE WNIOSKU O STYPENDIUM
W dniu ............................................. student/ka ………………………………………..
..................................................... rok studiów....................... nr indeksu ....................................
został/a wezwany/a drogą telefoniczną do uzupełnienia wniosku o przyznanie świadczeń
o charakterze socjalnym z tytułu ubiegania się o: stypendium rektora /stypendium socjalne
/stypendium dla osób niepełnosprawnych/ zapomogi1 złożonego w dniu……............…….
poprzez dostarczenie następujących dokumentów:
1. ..................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................
4. ..................................................................................................................................
5. ..................................................................................................................................
6. ..................................................................................................................................
7. ..................................................................................................................................
8. ..................................................................................................................................
9. ..................................................................................................................................
10. ..................................................................................................................................
Student/ka został/a poinformowany/a, iż brakujące dokumenty należy dostarczyć do Komisji
Stypendialnej/Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego
wezwania. Student/ka została pouczona, iż stosownie do treści § 17 ust 6 oraz § 25 ust. 5 Regulaminu
świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce w przypadku
niezastosowania się do niniejszego wezwania w określonym terminie wniosek pozostawia się bez
rozpoznania.

Niniejszego wezwania drogą telefoniczną dokonał

………………………………………...............................................................................
(imię i nazwisko pracownika Uczelni dokonującego czynności)

1

Niepotrzebne wykreślić

Załącznik nr 12 do Regulaminu
z dnia 25 lipca 2019 r.

Ostrołęka, dnia ……………………. 20……. r.
/pieczęć Uczelni/
Pan/i
.....................................................
/imię i nazwisko studenta/
.....................................................
/adres zamieszkania/
.....................................................
/numer albumu/

Wezwanie
Na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz zgodnie z § 25 ust. 5 Regulaminu
świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce wzywa się
Pana/Panią* do uzupełnienia wniosku z dnia ............................... r. o przyznanie stypendium
socjalnego*/ stypendium rektora */stypendium dla osób niepełnosprawnych*/zapomogi*
w semestrze ........................ roku akademickiego .................../............... poprzez dostarczenie
w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego wezwania następujących dokumentów:
1. …………………………………………………………………………………………...
2. …………………………………………………………………………………………...
3. …………………………………………………………………………………………...
4. …………………………………………………………………………………………...
5. …………………………………………………………………………………………...
POUCZENIE
Wyznaczony termin liczy się od dnia następnego po dniu doręczenia niniejszego
wezwania. Nieusunięcie w/w braków w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego
wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

...............................................................................
/pieczęć i podpis/
Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a
Wezwanie zostało doręczone w dniu………….…..............…………
Podpis studenta……….............…..………………………………….
*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 13 do Regulaminu
z dnia 25 lipca 2019 r.
WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI (drukować dwustronnie – Obowiązkowo załączyć wypełniony „Kalkulator dochodów”

UWAGI:

Miesięczny dochód po
zmianach
na osobę w
…………………………………
rodzinie
………………………………..
………………………………… studenta…………..….. zł

Data złożenia i podpis osoby
przyjmującej:

………………………………

…………………………………
………………………………… ………………..…………
………………………………… Data i podpis pracownika
…………………………………

Aktualizacja do wniosku z dnia i nr
………………………..……………

WNIOSEK
DO KOMISJI STYPENDIALNEJ
o ponowne przeliczenie dochodu na jednego członka rodziny

1.

CZĘŚĆ I DANE STUDENTA
Dane wnioskodawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
Imię(imiona) i Nazwisko

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dokładna data urodzenia, miejsce urodzenia

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Specjalność 1

2.

nr albumu

rok studiów

semestr

Adres zameldowania/do korespondencji
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ulica, numer domu i mieszkania, miejscowość zamieszkania

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kod pocztowy, miejscowość

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu

3.

E-mail

Proszę o ponowne przeliczenie dochodów osiągniętych przez członków mojej rodziny ze względu na2:
utratę dochodu;

uzyskanie dochodu;

zwiększenie się liczby członków rodziny;

zmniejszenia się liczby członków rodziny

inne ……………………………………………………………………………………………………………….
TAK □

5.

W związku ze zmniejszeniem dochodu wnioskuję o zwiększenie stypendium socjalnego

6.

Wyrażam zgodę na zmianę lub uchylenie dotychczasowej decyzji Komisji Stypendialnej WSAP w Ostrołęce

7.

NIE □

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:

- ..............................................................................................................................................................
- ..............................................................................................................................................................
-

..............................................................................................................................................................
CZĘŚĆ II OŚWIADCZENIA

8. Oświadczenie studenta do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego
Oświadczam, że właściwe zakreślić:
1) nie złożyłem(am) wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, nie pobieram i nie będę pobierał(a) tego stypendium na innej
uczelni niż Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce
2) równocześnie jestem studentem(ką) innej uczelni ………………………………………………………………..
(nazwa uczelni i kierunku)

3) ukończyłem(am) studia wyższe

TAK □

NIE □

4) odbywałem/am naukę na studiach wyższych ( w tym na innej uczelni), dotyczy wszystkich rozpoczętych studiów,
po ukończeniu szkoły średniej
TAK □
NIE □
(w przypadku pozytywnej odpowiedzi należy wymienić uczelnie i okresy studiowania)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
1
2

dotyczy wyłącznie studentów III roku
właściwe zaznaczyć

1

5)
6)
7)
8)
9)

10)
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jestem kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym, funkcjonariuszem służb państwowych,
nie jestem kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym, funkcjonariuszem służb państwowych,
zapoznałem(am) się z Regulaminem Świadczeń dla Studentów Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce,
zobowiązuję się do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i wyrażam zgodę na potrącenie nienależnie pobranych
kwot z bieżących wypłat stypendiów,
w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na zmianę treści oświadczenia, zobowiązuję się niezwłocznie
powiadomić pisemnie o tym fakcie Komisję oraz wyrażam zgodę na zmianę/uchylenie decyzji stypendialnej w rozumieniu
art.155 KPA,
podane przeze mnie informacje i załączone dokumenty są prawdziwe, jestem świadomy(a)odpowiedzialności karnej za
fałszywe zeznania z art.233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny oraz odpowiedzialności cywilnej z art. 415
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny za szkodę wyrządzoną niezgodnym z prawdą oświadczeniem,

Ostrołęka, dnia .......................................

...................................................................
czytelny podpis studenta
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. l i2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady {UE) 2016/679 z 27 kw. kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 9S/46/WE (zwanym dalej rozporządzeniem RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Administracji Publicznej z siedzibą w Ostrołęce przy
ul. Janusza Korczaka 73, zwany dalej „Administratorem”;
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych WSAP w Ostrołęce; adres korespondencyjny 07-410 Ostrołęka, ul. Janusza
Korczaka 73; e-mail abi@wsap.com.pl;
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procedury związanej z przyznaniem stypendium.
4. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. l lit. c l e rozporządzenia RODO, oraz przepisy Ustawy z 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz obowiązujący w uczelni Regulamin Świadczeń dla Studentów;
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby biorące udział w procedurze związanej z przyznawaniem stypendiów
z Funduszu Stypendialnego oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w przypadku otrzymania pomocy materialnej a także
w przypadku odmownej decyzji a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami
obowiązującymi w WSAP w Ostrołęce, a także w celu, zakresie i okresach niezbędnych do dochodzenia roszczeń;
7. Na zasadach określonych przepisami rozporządzenia RODO przysługuje Pani/Panu prawo:
a. dostępu do treści swoich danych,
b. do ich sprostowania. gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c. do ich usunięcia. ograniczenia przetwarzania,
d. przenoszenia danych, w przypadkach przewidzianych prawem,
e. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2;
9. Nie przewiduje się przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane osobowe zostały zebrane;
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych zawartych w formularzu oraz oświadczam, że informacje
osobowe podałem/podałam osobiście i dobrowolnie.
Oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem się z powyższymi informacjami.

Ostrołęka, dnia .......................................

...................................................................
czytelny podpis studenta
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CZĘŚĆ III (WYPEŁNIA KS)
Komisja Stypendialna WSAP po ponownym przeliczeniu dochodu na jednego członka rodziny postanowiła:

1. Przyznać:

□ stypendium socjalne, □

zwiększenie stawki stypendium socjalnego od miesiąca …………………

w roku akademickim …………./…………, w następującej wysokości:
Próg (w zł)

I
(0 – 210)

II
(211 – 420)

III
(421 – 630)

IV
(631 – 840)

V
(841– 1050)

Dochód na jednego
członka rodziny
Przyznana wysokość:
□ stypendium,
□ stypendium ze
zwiększeniem

2. Nie przyznać:

□

stypendium socjalnego,

□

zwiększenia stawki stypendium socjalnego

od miesiąca ………………………w roku akademickim ………/……….:

-

z powodu przekroczenia dochodu uprawniającego do świadczenia

-

z powodu niekompletności wniosku pomimo wezwania do jego uzupełnienia

-

inne: ……………………..………………………………………………………..…….……..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………

…………………………………………..

Przewodnicząca Komisji Stypendialnej

Wiceprzewodnicząca Komisji Stypendialnej

Ostrołęka, dnia ……………………………. r.
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