
Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów WSKFiT w Pruszkowie  

  
  

  

  
Nazwisko i imię studenta:  ....................................................................................................................................................  
 numer albumu:               

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

  
Adres do korespondencji:   

  
Numer telefonu:  

  
Adres e-mail:  

  
Wydział:   

  
Kierunek studiów: wychowanie fizyczne, administracja, 

zarządzanie*)  

  
Rok studiów:  

 

Semestr:  
  
studia:     I-go stopnia  (licencjackie),              

II-go stopnia (magisterskie)               

stacjonarne/ niestacjonarne*)  

  
Nazwa banku:  

  

  
Nr konta bankowego 

studenta:  

    
  

                
  

                                

  

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki  

im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie  

 WSKFiT/R/...................        Komisja Stypendialna   

  

  

 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego  
  

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

 stypendium socjalnego 

 stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z powodu: 

 

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

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

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

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

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

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

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

  

 

Oświadczam, że prowadzę wspólne gospodarstwo domowe z rodzicami / nie prowadzę wspólnego gospodarstwa 

domowego z żadnym z rodziców.*  

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Data wpływu wniosku: ……………………...  
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Rodzina moja składa się z n/w osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:  

Lp  Nazwisko i imię  
Rok 

urodzenia  

Rodzaj 

pokrewieństwa  
  

Dochody osiągnięte w minionym  roku podatkowym -

20…, w zł (netto)  
Ogółem  Opodatkowane 

na zasadach 

ogólnych  

Opodatkowane 

zryczałtowanym 

podatkiem 

dochodowym  

inne*)  

1.  
  

  

  wnioskodawca          

2.  
  
  

            

3.  
  
  

            

4.  
  
  

            

5.  
  
  

            

6.  
  
  

            

7.  
              

  

 Suma               

 

*) w tym inne dochody nieopodatkowane oraz dochody z gospodarstwa rolnego (dochód ten ustala się na podst. powierzchni użytków rolnych w 

ha przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego 

na podst art.18 ust z dn 15 listopada 1984 r o podatku rolnym/Dz.U. z 1993r Nr 94, poz 431, z póżn. zm)  

  
  

Łączne dochody w mojej rodzinie w roku 20……  wyniosły .....................    zł/netto.  

  

Średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w roku   20……/20….wyniósł........................ zł/netto.  

                          
   

Inne dane  
  

1. Pomniejszające dochód alimenty świadczone na rzecz osób spoza rodziny w roku 20.... wyniosły ................. zł   

2. W instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie przebywa  ........... członek/członków rodziny.  

Opłata ponoszona za członka rodziny, o którym mowa w dziale II ust. 1 przebywającego w instytucji zapewniającej  

całodobowe utrzymanie  w roku ........................wyniosła ...........................zł ...............gr   

Dane członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (nazwisko, imię data 

urodzenia oraz jej dochody).   

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

Dochód w mojej rodzinie po odjęciu kwot z pkt 1 lub 2 w roku wynosił ......................... zł ...... gr  
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Dochód utracony /dotyczący osób, których sytuacja materialna ulegała drastycznemu pogorszeniu w bieżącym           

roku  w stosunku do roku poprzedniego. Wówczas należy do wniosku dołączyć wypełnione oświadczenie –str.  4./  

  

Łączny dochód w mojej rodzinie w bieżącym roku .……  za okres :  

od stycznia  20……...r  do ..................….…  20…..….. r. wyniósł ..............................................zł......gr .   

Średni miesięczny dochód netto na osobę w mojej rodzinie w bieżącym roku 20…..............    

 wyniósł ............................zł  

  

Uzasadnienie wniosku studenta:  

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

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

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

 

 OŚWIADCZENIE 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 286 Kodeksu karnego – „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza 

inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub 

niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”  – (Dz. U. z 1997 

r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j. t. 

Dz. U. z 2012 r., poz. 572) oświadczam, że:  

 przedstawione we wniosku informacje oraz dołączona do wniosku dokumentacja są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.  

 zapoznałem się z Regulaminem świadczeń dla studentów Wyżej Szkoły Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie ustalonym w 

trybie art. 186 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572).  

 zapoznałem/am się z treścią art. 184 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572) i nie pobieram 

świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów w tym na innej uczelni, oraz że do dnia składania niniejszego wniosku nie ukończyłem innego 

kierunku studiów. 

 

  

  

  

  

    

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

                                     /data i podpis studenta/  

   

  

Do wniosku dołączam następujące załączniki:  

1. Kopię aktu urodzenia lub innego dokumentu potwierdzającego wiek dziecka .............szt.  

2. Oryginały zaświadczeń lub kserokopię ważnej legitymacji (oryginał do wglądu) ze szkół/szkół wyższych/ 

wszystkich uczących się członków rodziny do 26 roku życia ........szt.  

3. Kopię /oryginał do wglądu/ orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez właściwy organ .......szt. 

4. Oryginał zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych  /wzór 1/ ........................ szt.  

5. Oryginał zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego stosowanie przez podatnika zryczałtowanej 

formy opodatkowania w danym roku podatkowym ....................szt.  

6. Oświadczenia o dochodach uzyskiwanych z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie 

przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 

fizyczne  /wzór 2/ .......szt.  

7. Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanych dochodów niepodlegających opodatkowaniu 

 /wzór 3/ ..... szt  

8. Oryginały zaświadczeń właściwych organów gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach 

przeliczeniowych albo nakaz płatniczy (za poprzedni rok)  .......................... szt.  

9. Kopię /oryginał do wglądu/ umowy dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w 

posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do 
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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 ............ szt.,  

10. Kopię umowy /oryginał do wglądu/ zawartej w formie aktu notarialnego wnoszącej gospodarstwo rolne do 

użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną .........szt.  

11. Kopię /oryginał do wglądu/ odpisu ostatniego wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie 

lub kopie /oryginały do wglądu/ przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących faktyczną wysokość 

otrzymywanych alimentów .......... szt.  

12. Kopię /oryginał do wglądu/ odpisu ostatniego wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób spoza 

rodziny lub kopie /oryginały do wglądu/ przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących faktyczną 

wysokość płaconych alimentów na rzecz osób spoza rodziny .....................szt.  

13. Oryginały zaświadczeń od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów,  albo 

o wysokości wyegzekwowanych alimentów ......................... szt.  

14. Oryginały zaświadczeń o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, o którym mowa w dziale II 

ust. 1    przebywającego w poprzednim roku kalendarzowym w instytucji zapewniającej całodobowe 

utrzymanie ....... szt.  

15. Informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby 

faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka..................szt.  

16. Kopię aktu zgonu rodzica/dziecka .....................szt.  

17. Kopię właściwego dokumentu określającego prawo cudzoziemca do przebywania na terytorium  

Rzeczypospolitej Polskiej.........szt.   

18. Kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację ..................szt.  

19. Zaświadczenie o dochodach uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej .........szt   

20. Oświadczenie o uzyskaniu/utracie dochodu rodziny oraz o nieuzyskaniu dochodu rekompensującego dochód 

utracony w bieżącym roku kalendarzowym /wzór 4/ .......... szt.  

21. Dokumenty potwierdzające uzyskanie/utratę dochodu i stwierdzające miesięczną wartość utraconego dochodu 

............ szt.  

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

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

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

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

  

  

  

  

  

  

  

  
* )  niepotrzebne skreślić  

**) zaznaczyć właściwe znakiem x  
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      .......................................   

             /imię i nazwisko/       

  

OŚWIADCZENIE  o uzyskaniu/utracie dochodu rodziny oraz o nieuzyskaniu dochodu rekompensującego dochód 

utracony w bieżącym roku kalendarzowym   

(dotyczy studentów, u których średni miesięczny dochód na członka rodziny w ubiegłym roku  nie przekroczył  kwoty 

1000 zł netto lub uległ drastycznemu obniżeniu przez kolejne 3 miesiące)  

  

  

  

Lp.  

 

Członkowie rodziny 

/imię i nazwisko/ 

Średni miesięczny  

dochód w 

poprzednim oku 

kalendarzowym 

Średni miesięczny dochód w bieżącym 

roku kalendarzowym* 

Różnica 

  

1.  

   

   
  

  

2.  
    

  

3.  
    

  

4.  
    

  

5.  
    

  

6.  
    

  

7.  
    

RAZEM 

     

 *należy dołączyć dokumenty urzędowe potwierdzające  stan  faktyczny  

  

Łączny dochód w mojej rodzinie w bieżącym roku za okres od stycznia do ........................ wyniósł ........…............ .  

zł......gr.   

Średni miesięczny dochód na osobę w mojej rodzinie w bieżącym roku 20............. wyniósł ............…zł   

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

                                                                                                                                      /podpis studenta/   

  

  

POUCZENIE  

Utratę dochodu dokumentuje się, oprócz dokumentów wymaganych do ustalenia dochodu uzyskanego w poprzednim roku 

kalendarzowym, z którego ustala się dochód rodziny, dodatkowo:  

1. Świadectwem pracy lub zaświadczeniem płatnika albo innym dokumentem potwierdzającym fakt utraty lub obniżenia      

dochodu.  

2. Dokumentem potwierdzającym wysokość miesięcznego dochodu w bieżącym roku kalendarzowym, którym jest:  

a/ zaświadczenie wystawione przez płatnika, jeżeli jest to dochód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych na 

zasadach ogólnych, z wyjątkiem działalności pozarolniczej  

b/ zaświadczenie potwierdzające uzyskanie dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych,  

c/ zaświadczenie urzędu skarbowego, w przypadku osiągania dochodu z działalności pozarolniczej opodatkowanej podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,  

d/ oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodów, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie   

przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,  e/ 

oświadczenie w przypadku nieosiągania dochodu.  

3. Innymi zaświadczeniami i oświadczeniami potwierdzającymi utratę lub obniżenie dochodu oraz nieuzyskanie dochodu 

rekompensującego dochód utracony ( np. zaświadczenie z urzędu pracy, kopia umowy sprzedaży gospodarstwa rolnego 

/oryginał do wglądu/ itp.).  


