
Do wniosku o stypendium socjalne na sem. zimowy 2020/2021 należy dołączyć dokumenty
potwierdzające wysokość dochodów uzyskanych PRZEZ STUDENTA I WSZYSTKICH
(uwzględnionych we wniosku stypendialnym) PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW JEGO RODZINY
w roku 2019:

DOKUMENY, KTÓRE ZAŁĄCZA STUDENT I WSZYSTCY PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE
JEGO RODZINY:

1. Zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (dla małżonków oddzielnie). Zaświadczenie
to powinno zawierać informację o wysokości dochodu, wysokości należnego podatku, wysokości
składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu.

2. Zaświadczenia zawierające informacje o pełnej wysokości opłaconych składek na ubezpieczenie
zdrowotne (tj. sumy wysokości składki odliczonej od podatku oraz odliczonej od dochodu).
Zaświadczenie może wystawić pracodawca lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

3. Oświadczenia o innych dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym wg
wzoru określonego w załączniku nr 2 (jeżeli takich dochodów nie było, to też złożyć oświadczenie
wpisując dochód „0”).

DOKUMENTY, KTÓRE ZAŁĄCZA SIĘ TYLKO WTEDY JEŻELI DOTYCZĄ STUDENTA
LUB CZŁONKÓW JEGO RODZINY:

4. W przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oświadczenie o
dochodzie wg wzoru określonego w załączniku nr 1, oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego
zawierające informacje o formie opłaconego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku,
wysokości opłaconego podatku.

5. Zaświadczenia właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego zawierające liczbę ha
przeliczeniowych (dotyczy osób posiadających gospodarstwo rolne).

6. Zaświadczenia ze szkoły albo oświadczenia o uczęszczaniu do szkoły (zał. nr 4 i 5) osób
pełnoletnich pobierających naukę (do 26 roku życia).

7. W przypadku otrzymywania alimentów: kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty. W
przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone: zaświadczenie komornika o całkowitej lub
częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych
alimentów.

8. W przypadku utraty dochodu oświadczenie wg wzoru określonego w załączniku nr 3 oraz dokument
określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu.

9. W przypadku uzyskania dochodu oświadczenie wg wzoru określonego w załączniku nr 3 oraz
dokument określający wysokość tego dochodu.

W/w dokumentami mogą być: zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości osiągniętego dochodu,
decyzje właściwego organu o przyznaniu renty, emerytury i inne.

10. UWAGA!!! W przypadku studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
kwoty 528,-zł – zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej
swojej oraz rodziny.

WYŻSZA SZKOŁAADMINISTRACJI Wpłynęło: ....................................................................................
data i podpis osoby przyjmującej wniosek

Kierunek ....................................................................................... stopień................................... Nr albumu..........................

Rok studiów ........... Semestr .............................................................................................................................................................

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO
na semestr zimowy roku ak. 2020/2021

Proszę o przyznanie mi stypendium socjalnego:

Imię i nazwisko studenta ............................................................................. telefon kontaktowy ................................................

Adres zamieszkania studenta .................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................
(kod , miejscowość, ulica,)

NALEŻY WYBRAĆ JEDNĄ Z OPCJI WSKAZANYCH PONIŻEJ POD NUMEREM 1. LUB 2.

1. Oświadczam, że prowadzę wspólne gospodarstwo domowe z rodzicami lub jednym z nich.

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

2. Oświadczam, że nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich.

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

___________________________________________________________________________________________________

Skład rodziny studenta

Stopień
pokrewieństwa Nazwisko i imię Data

urodzenia
Miejsce zatrudnienia,
Miejsce kształcenia (szkoła, rok nauki)

1. Wnioskodawca

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11..

12.

13.



Dochody rodziny studenta osiągnięte w 2019 r.

Lp.
Nazwisko i imię członków rodziny

osiągających dochód

(WYPEŁNIA STUDENT)

Dochody netto (WYPEŁNIA WSA)

opodatkowane
na zasadach
ogólnych

opodatkowane
zryczałtowanym

podatkiem
dochodowym

inne
niepodlegające
opodatkowaniu

Ogółem

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Razem

Proszę o dokonanie przelewu stypendium na rachunek

nr rachunku ...........................................................................................................................................................................................

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

1. Alimenty świadczone na rzecz innych osób w roku 2019 wyniosły ................................................................................ zł

2. Dochód utracony z roku 2019 wyniósł ...................................................................................................................................... zł

3. Opłata ponoszona za członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w roku

kalendarzowym, z którego oblicza się dochód wyniosła ................................................................................................ zł

4. Dochód uzyskany w roku 2020 (dochód, którego nie było w 2019 r.) wyniósł ..................................................................... zł.

5. Ustalony do obliczenia stypendium dochód rodziny wyniósł (WYPEŁNIA ORGAN PRZYZNAJĄCY STYPENDIUM)

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

****************************************************************************************************
O Ś W I A D C Z E N I E

Świadomy (a) odpowiedzialności karnej, cywilno – prawnej oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej za podawanie nieprawdziwych danych, oświadczam, że
podane wyżej informacje oraz wskazane rodzaje dochodów i ich wysokości są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym i obejmują wszystkie źródła
dochodów moje i mojej rodziny .

.............................................................
data, podpis studenta

****************************************************************************************************
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie
przez Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej moich danych osobowych do celów stypendialnych i statystycznych.

..................................................................
data, podpis studenta

____________________________________________________________________________________________________

Do wniosku o stypendium załączam następujące dokumenty:
1. ………………………….........................................................................................................................................................................................

2. ………………………….........................................................................................................................................................................................

3. ………………………….........................................................................................................................................................................................

4. ………………………….........................................................................................................................................................................................

5. ………………………….........................................................................................................................................................................................

6. ....................................................................................................................................................................................................................................

7. ....................................................................................................................................................................................................................................

8. ....................................................................................................................................................................................................................................

Wypełnia organ przyznający stypendium

I. Obliczenie stypendium socjalnego

1. 38% wynagrodzenia profesora

2. Podstawa naliczania stypendium socjalnego

3. Ustalony do obliczenia stypendium dochód rodziny

4. Miesięczny dochód rodziny

5. Liczba osób w rodzinie

6. Miesięczny dochód na osobę

7. Kwota stypendium socjalnego

.......................................................
data i podpis pracownika

II. Decyzja organu przyznającego stypendium

Kwota przyznanego stypendium socjalnego

....................................................................
data, podpis Rektora

POUCZENIE

1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej student może składać pod warunkiem uzyskania wpisu na określony semestr.
2. Jeżeli student otrzymujący stypendium podejmie w trakcie trwania semestru decyzję o rezygnacji ze studiów, to winien

niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Dział Obsługi Finansowej Studenta (pok. nr 10).
3. Student, który ukończy studia w czerwcu (dotyczy studentów III roku studiów I stopnia i studentów II roku studiów II

stopnia), traci prawo do otrzymania stypendium za lipiec.

Przyjąłem do wiadomości

........................................................
data, podpis studenta


