
Załącznik nr 3
do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów WWSH

WNIOSEK
 o przyznanie stypendium socjalnego

1. Dane studenta

Nazwisko ………………………………………… Imię ……………………………… Nr albumu ................

Rok studiów ………….…

Forma i stopień studiów: stacjonarne, niestacjonarne,   pierwszego stopnia , drugiego stopnia*)

  Adres stałego zamieszkania studenta:

……………………………….  ………………………………………                …………………………….
kod pocztowy,    poczta                  ulica, numer,  miejscowość,  województwo                        telefon/e -mail

 Adres do korespondencji :    jak wyżej ,      inny:   ……………………………………………………………………………………………
*)

2. W związku z trudną sytuacją materialną wnoszę o przyznanie w roku akademickim
……/……

   - STYPENDIUM SOCJALNEGO

    - STYPENDIUM SOCJALNEGO W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI z tytułu zamieszkania w  miejscowości, z
   której codzienny dojazd byłby uciążliwy *)

3. Dane członków rodziny:
Przy ustalaniu wysokości dochodu uwzględnia się dochody 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,

3) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie,
dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów do ich ukończenia, oraz
dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Jeżeli student jest samodzielny finansowo do dochodu nie wlicza się osób i ich dochodów wymienionych w pkt. 3.
dochód – oznacza po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

1) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na
ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

2) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony
o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

3) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

Szczegółowy wykaz dochodów uwzględnianych oraz tych, których się nie wlicza do ustalenia dochodu rodziny studenta
zawiera załącznik nr 3 do regulaminu.

Wszystkich pełnoletnich członków rodziny obowiązują:
1) zaświadczenie urzędu skarbowego;

a) o wysokości uzyskanego dochodu podlegającego opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych
na zasadach ogólnych;

b) bądź o braku dochodu
2) oświadczenie członka rodziny;

a) o wysokości uzyskanego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, (dołączając potwierdzający dokument
urzędowy)

b)  bądź o jego braku;
Pozostałe  rodzaje dochodów dokumentuje się odpowiednio o ile dany członek rodziny je osiąga.



3.1  Stan rodziny oraz załączniki

Lp.
Członkowie rodziny
(imię i nazwisko) PESEL Stopień pokrewieństwa

Załączniki (rodzaj dokumentu):
-  potwierdzającego dochód,
-  stan  rodziny.

1  wnioskodawca

2

3

4

5

6

3.2 Dochody członków rodziny osiągnięte w poprzednim roku podatkowym
Dochody (w zł)

Lp. Członkowie rodziny
 (imię i nazwisko)

dochód
opodatkowany
podatkiem
dochodowym od
osób fizycznych na
zasadach ogólnych

zadeklarowany w oświadczeniu
dochód z działalności
podlegającej opodatkowaniu na
podstawie przepisów o
zryczałtowanym podatku
dochodowym
od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne

inny dochód,
niepodlegający
opodatkowaniu na
podstawie przepisów o
podatku dochodowym
od osób fizycznych

Ogółem

1

2

3

4

5

6

Razem

4. Inne dane:
4.1 Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku ……….…      …… zł …gr.
4.2 Dochód utracony z roku  ………………        wyniósł       ………………  zł ……….. gr. miesięcznie.
4.3 Dochód uzyskany w roku ……………..       wyniósł       ………………  zł ……….  gr. miesięcznie.

5. Obliczenie dochodu:
5.1  Ogółem w ………………r. rodzina uzyskała dochód                                     …………………………...zł ……gr.
5.2  Dochód roczny rodziny po odliczeniu zobowiązań, o których mowa w pkt. 4.1 wyniósł…………….…zł…….gr.
5.3  Miesięczny dochód rodziny (dochód z pozycji 5.2 należy podzielić przez 12)  wyniósł..……..…….... zł…….gr.
5.4  Miesięczny dochód rodziny po odliczeniu utraconego dochodu/doliczeniu uzyskanego dochodu, o których
       mowa  pkt.4.2 i 4.3 wniosku,                                                                              wyniósł...… …………..zł. .…gr.
5.5 Miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wyniósł …..………….. zł .….gr.

6. Przyznane stypendium proszę wpłacać na mój rachunek bankowy nr:
.......................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                                                            …………….………………………………………….
data  i  podpis studenta

*) właściwe podkreślić
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