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Załącznik nr 1 

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego  

w roku akademickim 2018/2019 

 

Dane wnioskodawcy: 

Tabela nr 1. 

 

 

Uprzejmie proszę o przyznanie mi stypendium socjalnego z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  

w roku akademickim 2018/2019. 

  

OŚWIADCZENIE:    

1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem przyznawania stypendiów obowiązującym  

w Wyższej Szkole Filologicznej. 

2. Oświadczam,  że nie otrzymuję stypendium socjalnego w innej uczelni oraz informuję, że o przyznanie stypendium 

socjalnego
1
: 

 Nie ubiegam się na innym kierunku studiów (dotyczy innej uczelni) 

 Ubiegam się na innym kierunku studiów (dotyczy innej uczelni); podać nazwę uczelni i kierunek 

studiów:………………………………………………………………………………………………….. 

oraz zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania WSF w przypadku uzyskania prawa  

do świadczeń pomocy materialnej w innej uczelni. 

3. Oświadczam, że studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra
2
 do dnia złożenia wniosku 

o pomoc materialną: 

 nie ukończyłem/am 

 ukończyłem/am dn. ……………………………. na kierunku …………………………. 

4. Oświadczam, że studia I stopnia  

  ukończyłem/łam dn. ………………………. na kierunku …………………………. 

  nie ukończyłem/łam 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych oraz informacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego rozpatrzenia 

wniosku stypendialnego przez Wyższą Szkołę Filologiczną we Wrocławiu. 

 

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

data i podpis studenta 

 

Oświadczam, że rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób pozostających ze mną we wspólnym 

gospodarstwie domowym (w poz. 1 wpisz siebie): 

Tabela nr 2. 

Lp. Nazwisko Imię 

Stopień 

pokrewieństwa z 

Wnioskodawcą 

Czy 

pobiera 

naukę 

PESEL 

1.   
WNIOSKO-

DAWCA 
TAK  

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

Imię Nazwisko 

 

PESEL 

 

Rok/poziom/filologia/forma 

 

Nr albumu 

 
Nr konta bankowego, na które ma być przelewane stypendium – wpisać bez spacji: 
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Tabela nr 3. 

 

Dochody* członków rodziny (proszę wpisać wszystkie osoby, nawet z dochodem „0 zł”):  
*wpisuje się dochód netto po odliczeniu: podatku należnego, składek na ubezpieczenia społeczne  

oraz sumy składek na ubezpieczenie zdrowotne       

 Tabela nr 4. 

Lp. Nazwisko i imię  

Dochody netto w 2017 roku 

Razem 
Opodatkowane 

na zasadach 

ogólnych 

Opodatkowane 

zryczałtowanym 

podatkiem doch. 

Dochody 

niepodlegające 

opodatkowaniu 

1.   

   

2.   
   

3.   

   

4.   

   

5.   

   

6.   

   

RAZEM  

 

 

 

Wyliczenie dochodu netto przypadającego na 1 osobę w rodzinie studenta: 

Tabela nr 5. 

Do wniosku załączam następujące dokumenty (zaznacz odpowiednie):  
Ilość 

sztuk 
Zaznacz  

Zaświadczenia o dochodzie za 2017 rok z właściwego Urzędu Skarbowego (wymagane dla 

każdego pełnoletniego członka rodziny) 
  

Oświadczenia o dochodzie opodatkowanym podatkiem zryczałtowanym za rok 2017   

Oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu za 2017 rok, (wymagane dla 

każdego pełnoletniego członka rodziny) 
  

Zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy   

Zaświadczenia o pobieraniu nauki dla członków rodziny   

Potwierdzenie kwoty alimentów wypłaconych na rzecz innych osób w 2017 r.   

Dokumenty potwierdzające utratę dochodu dla członków rodziny   

Dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu dla członków rodziny   

Inne: 

………………………………………………………………………………………………. 
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Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób w roku 2017 wyniosła: 

 

1. 

Dochód utracony w roku 2018 wyniósł:  

 

2. 

Dochód uzyskany w roku 2018 wyniósł:  

 

3. 

Razem w 2017 r. rodzina uzyskała dochód netto:                                                      

Wpisz: poz.7 z tab. nr 4 

 

 

4. 

 Dochód netto rodziny w 2017 r. po odliczeniu alimentów świadczonych na rzecz 

innych osób wyniósł:                                       

Wpisz: poz. 4 minus poz. 1 z tab. nr 5 

 

 

 

5. 

 
Dochód netto rodziny po odliczeniu dochodu utraconego wyniósł:                     

Wpisz: poz. 5 minus poz. 2  

 

 

 

6. 

 
Miesięczny dochód netto rodziny w 2017 r. wyniósł:                               

Wpisz: poz. 6 podzielona przez 12 

 

 

7. 

Miesięczny dochód netto rodziny po doliczeniu dochodu uzyskanego w roku 2018  

wyniósł:                               

Wpisz: poz. 7 plus poz.3 

 

 

8. 

Miesięczny dochód netto rodziny w przeliczeniu  

na jedną osobę wyniósł:                                                          

Wpisz: poz. 8 podzielona przez ilość osób z tab. nr 2 

 

 

                                         9. 

 

  

 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art.233 §1 kodeksu karnego (Dz. U. z 1997r., Nr 88,  

poz. 553 z późniejszymi zm.) oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych danych, oświadczam, 

że podane we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym i obejmują wszystkie dochody mojej rodziny. 

Jednocześnie zobowiązuję się – bez wezwania – do niezwłocznego powiadomienia uczelni o każdej zmianie sytuacji 

materialnej rodziny, mającej wpływ na wysokość przyznanej mi pomocy materialnej.  

 

 

 

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

data i podpis studenta 

 
Podstawa prawna: ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) 
1 

Treść art. 184 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:  „Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może 

otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych 

studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko  na jednym,  wskazanym przez studenta kierunku studiów.” 
2 

Treść art. 184 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: „ Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów 

kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173, chyba że kontynuuje  

on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże  

nie dłużej niż przez okres trzech lat.” 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Uwagi Pełnomocnika Rektora ds. stypendiów: 
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    Potwierdzam, że wniosek jest kompletny.  

 

 

    Oświadczam, że wniosek jest niekompletny. Brakuje załączników: …………………………………………………….... 

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

Wniosek pozostaje nierozpatrzony.  

 

 

Data uzupełnienia i rozpatrzenia wniosku: ………………………………… 

 

 

............................................... 
Data i podpis Pełnomocnika Rektora ds. stypendiów 

 


