Załącznik nr 1
do Regulaminu pomocy materialnej
dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania
obowiązującego od roku akadem. 2017/2018

Nr rejestracji wniosku ...................................
Data wpływu ................................................... podpis pracownika przyjmującego wniosek .........................

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ
w roku akademickim 2018/2019
Proszę o przyznanie zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej dla studentów Wyższej
Szkoły Zarządzania w Częstochowie następujących świadczeń:
 stypendium socjalnego
 stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS lub innym
obiekcie niż DS
 stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym
małżonkiem lub dzieckiem studenta w DS lub innym obiekcie niż DS.
IMIĘ i NAZWISKO
STUDENTA/KI
ADRES ZAMIESZKANIA
(miejscowość, kod, ulica, nr domu,
nr mieszkania)

TELEFON

PESEL
KIERUNEK STUDIÓW

ROK STUDIÓW

NR ALBUMU
FORMA STUDIÓW*

I stopień

II stopień

SYSTEM STUDIÓW*

S

N

* zaznaczyć właściwy kwadrat

Na dzień składania wniosku moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób:
Lp.

1.

Imię i nazwisko

Stopień
pokrewieństwa

Rok
urodzenia

Miejsce zatrudnienia, miejsce
kształcenia (szkoła, rok nauki)

Wnioskodawca

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
UZASADNIENIE WNIOSKU
…………………………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………………………................
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Dochód rodziny studenta uzyskany w okresie obliczeniowym od 1.01.2017 do 31.12.2017
B. Dochód
A. Źródło dochodów
miesięczny
Dochód ze wszystkich rodzajów działalności opodatkowanej na zasadach
ogólnych.
(zał. nr 1c tabela 2)

Dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
przez osoby fizyczne (zał. nr 1a)
Inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
(zaświadczenia i załącznik nr 1b)

RAZEM
Uwaga! Uczelnia zastrzega sobie prawo zwrócenia się do właściwych instytucji o sprawdzenie
sytuacji materialnej wnioskodawcy w przypadku wykazania dochodów, których wysokość budzi
zastrzeżenia.

Obliczenie dochodu
1. Łączny dochód rodziny w okresie obliczeniowym
2. Alimenty świadczone na rzecz innych osób
3. Dochód utracony w roku …………………

(załącznik nr 1c tabela 1)

4. Dochód uzyskany w roku…………………. (załącznik nr 1c tabela 3)
5. Łączny dochód rodziny w okresie obliczeniowym
(w.1 – w.2 – w.3 + w.4)
6. Liczba osób w rodzinie
7. Miesięczny dochód na osobę (w.5/w.6)
(łączny dochód rodziny w okresie obliczeniowym podzielony przez liczbę osób w rodzinie)

Oświadczam, że:
prowadzę/nie prowadzę* wspólne gospodarstwo domowe z rodzicami,
ja oraz moja rodzina nie osiągnęliśmy innych dochodów niż podane powyżej,
powyższe dane są prawdziwe,
zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej
studentom Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie,
5) ukończyłem/am następujące studia wyższe:
1)
2)
3)
4)

Lp.

Nazwa uczelni

Kierunek studiów

Rok
ukończenia

Uzyskany
tytuł

1.
2.
3.
4.

*niepotrzebne skreślić
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Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1. …………………………………………………….
2. …………………………………………………….
3. …………………………………………………….
4. …………………………………………………….
5. …………………………………………………….
6. …………………………………………………….
Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 w związku z § 6 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.), iż kto składając
oświadczenie mające służyć za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, oświadczam że złożone
przeze mnie oświadczenia i dokumenty są zgodne z prawdą.

Częstochowa, dn. ……………………….

……………………………………
podpis studenta/ki

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych we wniosku do celów stypendialnych. Zostałam/em poinformowana/y
o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji. Administratorem danych
osobowych jest Wyższa Szkoła Zarządzania z siedzibą w Częstochowie, ul. 1 Maja 40, 42-217
Częstochowa.

Częstochowa, dn. ……………………….

……………………………………
podpis studenta/ki

Wyrażam zgodę na przekazanie kwot przyznanych mi świadczeń pomocy materialnej na pokrycie
kosztów czesnego.

Częstochowa, dn. ……………………….

……………………………………
podpis studenta/ki

Proszę o przekazywanie przyznanych świadczeń pomocy materialnej przelewem na rachunek
bankowy nr:

Częstochowa, dn. ……………………….

……………………………………
podpis studenta/ki

Dodatkowe adnotacje urzędowe:
1. Wezwanie o uzupełnienie adnotacji wysłano w dniu ………………….
na adres …………………………………………………………….…....
2. …………………………………………………..………………………...
3. …………………………………………………………………………….

Częstochowa, dn. ……………………….

……………………………………
podpis pracownika Uczelni
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Do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy dołączyć:
1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez studenta oraz członków
rodziny (dla każdej osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która ukończyła 18 lat)
w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku, w którym student będzie ubiegał się o pomoc
materialną. Jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych na zasadach
ogólnych to zaświadczenia powinny zawierać informację o:
a) wysokość dochodu (tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszenia
o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz należny podatek dochodowy)
b) wysokość składek na ubezpieczeni społeczne odliczonych od dochodu,
c) wysokość należnego podatku
Zaświadczenie powinno również zawierać informację, czy osoba ubiegająca się o to zaświadczenie
uzyskała bądź nie, dochody podlegające opodatkowaniu na innych zasadach (np. ryczałt, karta
podatkowa).
2. Zaświadczenie studenta i członków rodziny zawierające informację o wysokości składek
na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku. Takie
zaświadczenie powinno być wydane przez ZUS (załącznik nr 1e).
3. W przypadku rodzin rolniczych zaświadczenie z KRUS o odprowadzeniu należnych składek
za pracujące w gospodarstwie rolnym osoby będące (rolnik) oraz nie będące właścicielami (rolnikmałżonek) gospodarstwa, a także zaświadczenie o pobieranych lub nie pobieranych zasiłkach
chorobowych za rok z którego ustala się dochód.
4. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach ogólnych dodatkowo należy dołączyć
zaświadczenie z ZUS o faktycznie odprowadzonych składkach na ubezpieczenie zdrowotne.
5. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego
za dany rok albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty
podatkowej.
6. Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku poprzedzającym złożenie
wniosku, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (załącznik nr 1a).
7. Zaświadczenie o wysokości dochodów członka rodziny, studenta w przypadku jeśli osiągnął
on dochody poza granicami kraju w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód.
8. Zaświadczenie właściwego organu Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej
w hektarach fizycznych i przeliczeniowych wg stanu posiadania w roku 2016.
9. Zaświadczenia o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od osób fizycznych. (załącznik nr 1b).
10. Zaświadczenia z Urzędu Pracy (studenta lub/i członków rodziny) potwierdzające status osoby
bezrobotnej z prawem lub bez prawa do zasiłku lub stypendium-staż (od-do kiedy) wraz z kwotami
świadczeń pobranych za pełny pierwszy miesiąc.
11. Zaświadczenie lub inny dowód potwierdzający fakt utraty dochodu, o którym mowa w § 14 ust. 13 oraz
zaświadczenie lub inny dowód potwierdzający fakt uzyskania dochodu, o którym mowa w § 14 ust. 16
Regulaminu oraz zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie
wniosku (załącznik nr 1c).
12. Zaświadczenia i dokumenty dotyczące świadczeń alimentacyjnych (np. kopie odpisu wyroku sądowego,
przekazy pocztowe/przelewy potwierdzające wysokość otrzymywania alimentów, zaświadczenia
komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów itp.).
13. Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni dla członków rodziny w wieku 18-25 lat jeżeli pobierają naukę.
14. Kserokopię aktu urodzenia wydanego przez Urząd Stanu Cywilnego dla każdego członka rodziny, który
nie ukończył 18 lat.
15. W przypadku ubiegania się o zwiększenie stypendium socjalnego należy dołączyć oświadczenie
(załącznik nr 1d) – dotyczy tylko studentów studiów stacjonarnych.
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