
 
 

_____________________________________________________ 

/Nazwisko i imię, PESEL/ 

_____________________________________________________ 

/Dokładny adres zamieszkania/ 

_____________________________________________________ 

/Adres do korespondencji, jeśli inny niż adres zamieszkania/ 

_____________________________________________________ 

/Numer telefonu, adres e-mail/ 

_____________________________________________________ 

/Instytut, kierunek studiów/ 

_____________________________________________________ 

/Nr albumu, rok studiów, forma studiów(stacjonarne/niestacjonarne), poziom studiów (I°/II°) 
 

Nr rachunku 

studenta 
                          

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO 

w roku akademickim 20__/20__ 

Proszę o przyznanie mi:  
 

  Stypendium socjalnego  
 
W związku z tym, iż codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby mi lub w znacznym stopniu 
utrudniał studiowanie, proszę o zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu (dotyczy tylko studentów studiów stacjonarnych)

**
  

 

    zamieszkania w Domu Studenckim    -   dla studenta   niepracującego małżonka i/lub dziecka 

    zamieszkania w obiekcie innym niż Dom Studencki    -   dla studenta   niepracującego małżonka i/lub dziecka 
 

OŚWIADCZENIA STUDENTA  

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji (art. 233 §1 k. k.) oraz za przestępstwo określone w art. 286 kk oraz  
o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) 
oświadczam, że: 
1) Przedłożone przeze mnie zaświadczenia i oświadczenia obejmują wszystkie moje źródła dochodów oraz mojej rodziny pozostającej we wspólnym 

gospodarstwie domowym. Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować właściwy Instytut o wszelkich zmianach zachodzących w mojej sytuacji 
materialnej i rodzinnej mających wpływ na prawo do pobierania świadczeń pomocy materialnej. W przypadku otrzymania świadczeń pomocy 
materialnej niezgodnie z postanowieniami Regulaminu lub w oparciu o nieprawdziwe lub niepełne dane zobowiązuję się do zwrotu niesłusznie 
pobranych kwot świadczeń. Jednocześnie wyrażam zgodę na potrącenie świadczeń nienależnie pobranych z otrzymywanych stypendiów. 

2) Zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-
Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.  

3) Zapoznałem/am się z treścią art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz.1842 z późn. zm.)1  
i oświadczam, że nie ubiegam się/ubiegam się* o przyznanie stypendium socjalnego (i jego zwiększenia) na innym kierunku studiów (dotyczy 
również innych uczelni) oraz zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania uczelni w przypadku uzyskania prawa do pobierania 
stypendium socjalnego (i jego zwiększenia) na innym kierunku. 

4) Zapoznałem/am się z treścią art. 184 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz.1842 z późn. zm.)2  
i oświadczam, że ukończyłem(am)/nie ukończyłem(am)*dotychczas żadnego kierunku studiów. Jeśli TAK, poda ć nazwę uczelni, poziom 
studiów, kierunek, rok ukończenia ________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________  

5) Stosownie do art. 23 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 
dla celów stypendialnych. 

6) Spełniam warunki określone w art. 179 ust. 6 pkt 1 lub pkt 2 ustawy Prawo Szkolnictwie Wyższym (patrz załącznik nr 5a do Regulaminu) 
(TAK/NIE *) 

7) Jestem/nie jestem* kandydatem na żołnierza zawodowego/żołnierzem zawodowym podejmującym studia na podstawie skierowania przez właściwy 
organ wojskowy*. Otrzymuj ę/nie otrzymuję* pomocy w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy 
zawodowych. Jestem/nie jestem* funkcjonariuszem służb państwowych w służbie kandydackiej/funkcjonariuszem służb państwowych 
podejmującym studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymuję pomoc w związku z pobieraniem nauki na 
podstawie przepisów o służbie*. 

                                                 
**  do wniosku należy dołączyć kserokopię umowy najmu oraz Oświadczenie studenta dotyczące zakwaterowania w Domu Studenckim lub obiekcie innym niż 
Dom Studencki – załącznik nr 15 do Regulaminu 
1 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. 
* właściwe podkreślić 
2 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. 

 

   

   

 
  ______________     ______________________                    
    Data wpływu                   Podpis osoby 
                przyjmującej wniosek 

Instytutowa Komisja Stypendialna Instytutu 
_______________________________ 

Państwowej Wyższej Szkoły 
Techniczno - Ekonomicznej 

im. ks. Bronisława Markiewicza 
w Jarosławiu 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej 
Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu



8) W przypadku wadliwie wypełnionego wniosku lub brakach w dokumentacji zobowiązuję się do jego poprawienia/uzupełnienia w przeciągu  
7 dni od dnia poinformowania mnie o tym.    

9) W przypadku braku możliwości ustalenia dochodu w mojej rodzinie (dotyczy zwłaszcza sytuacji gdy dochód z przedłożonej dokumentacji 
wynosi zero), zobowiązuję się, na żądanie Instytutowej Komisji Stypendialnej, doręczyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji 
dochodowej i majątkowej mojej i mojej rodziny. Jednocześnie jestem świadomy/a iż w przypadku niedostarczenia przeze mnie w/w zaświadczenia 
Instytutowa Komisja Stypendialna ma prawo do wezwania mnie do złożenia wyjaśnień, a w przypadku odmowy lub nieterminowego ich złożenia 
może odmówić mi przyznania stypendium socjalnego. 

 
Uwaga! Student wraz z wnioskiem składa: 

1) Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku - (zał. nr 5 do Regulaminu) 
2) Oświadczenie o nieprowadzeniu gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (w przypadku spełniania warunków, o których mowa w art. 179 

ust. 6 pkt 1 lub pkt 2 ustawy Prawo Szkolnictwie Wyższym) - (zał. nr 5a do Regulaminu) 
   

Oświadczam, że: 
1) W roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym ubiegam się o przyznanie stypendium lub po tym roku utrata dochodu3 

nastąpiła/ nie nastąpiła* (katalog dochodów utraconych zawiera załącznik nr 7 do Regulaminu) 
2) W roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym ubiegam się o przyznanie stypendium lub po tym roku uzyskanie dochodu4 

nastąpiło/ nie nastąpiło* (katalog dochodów uzyskanych zawiera załącznik nr 7 do Regulaminu)5 
 
 

Jarosław, dnia ________________                                            __________________________ 
                       (czytelny podpis studenta)     
 

Skład rodziny wnioskodawcy (w tym rodzeństwo/dzieci pobierające naukę do ukończenia 26 r. życia oraz 
rodzeństwo/dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek) (wypełnia student) Dochód roczny 

członka rodziny 
(wypełnia 

członek IKS lub 
upoważniony 
pracownik) 

Przeciętny 
dochód 

miesięczny z 
roku bazowego6 

+ dochód 
uzyskany z roku 

po roku 
bazowym 

Lp. Imi ę i nazwisko Stopień 
pokrewieństwa  

Data 
urodzenia 
/dd/mm/ 

rrrr/ 

Miejsce zatrudnienia (nazwa  
i adres zakładu pracy, inne źródła 

dochodu), miejsce nauki 
(na dzień składania wniosku) 

1  wnioskodawca     

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12 Ogółem dochód netto rodziny __________ zł __________ zł 

13 Liczba osób w rodzinie ______ os. 

14 Miesięczny dochód netto przypadający na 1 członka rodziny, według załączonych 
dokumentów 

__________ zł 

15 Data i podpis osoby upoważnionej 
/data/ /podpis/ 

  
 

                                                 
3
 W przypadku utraty dochodu do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający utratę dochodu (datę utraty dochodu) np. świadectwo pracy, decyzję w sprawie 

utraty prawa do renty, zasiłku dla bezrobotnych, decyzję o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej oraz dokument potwierdzający wysokość utraconego 
dochodu, np. PIT 11, zaświadczenie wystawione przez płatnika dochodu 
4 W przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenia pomocy materialnej do wniosku 
należy dołączyć dokument określający wysokość uzyskanego dochodu przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany. 
W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenia pomocy materialnej do wniosku 
należy dołączyć dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty. 
Za dochód uzyskany uznajemy dochód, który jest uzyskiwany nadal, w dniu ustalania prawa do świadczenia. 
5 W przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o stypendium, należy dołączyć 
Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu uzyskanego – załącznik nr 14 do Regulaminu  
6 Przeciętny miesięczny dochód netto z roku bazowego (tj. roku kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki, którym student ubiega się o stypendium) oblicza 
się dzieląc dochód uzyskany w tym roku przez liczbę miesięcy, w których został osiągnięty. 

_______________________ 
            (czytelny podpis studenta) 
 



 

 

OŚWIADCZENIE O ŹRÓDŁACH DOCHODU UZYSKANEGO 

W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJ ĄCYM ROK AKADEMICKI, 

W KTÓRYM STUDENT UBIEGA SI Ę O STYPENDIUM 

- do celów stypendialnych - 

 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, określonej w art. 233 Kodeksu karnego, 

oświadczam, że: 

 

Dochód w mojej rodzinie w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok akademicki, w którym ubiegam się o stypendium,  został 

uzyskany z następujących źródeł (zakreślić odpowiedni kwadrat):  

 

1. dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych:  

 zaświadczenie z Urzędu Skarbowego  

Wpisać źródło dochodu (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, emerytura, renta itp.) _______________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

2. dochód z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie:  

 ryczałtu ewidencjonowanego  

 karty podatkowej  

3. dochód w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym z tytułu:  

 zasiłki chorobowe  

 dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych  

 alimenty  

 stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, przepisach Prawo o szkolnictwie wyższym  

 gospodarstwo rolne  

(powierzchnia gospodarstwa w ha przeliczeniowych: .............. × _________ zł *= .......................... zł)  

 dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej  

 renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich  

 świadczenie alimentacyjne (z MOPS, GOPS) 

 alimenty wyegzekwowane przez komornika  (na podstawie zaświadczenia komornika o całkowitej bezskuteczności lub 

częściowej egzekucji alimentów)  

4. inne dochody (wpisać zgodnie z pouczeniem):  

 ____________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

 

     __________________________ 
                  (czytelny podpis studenta)    

* Do celów stypendialnych zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r Prawo o szkolnictwie wyższym art.179.1 pkt.7: Przeciętny dochód z pracy  
w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego ogłaszany na podstawie art.18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym  (Dz. U. 2016 poz. 617 z późn. zm.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

POUCZENIE 
 

Oświadczenie obejmuje następujące dochody w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 3 pkt 1 lit. c 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych):  
- renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,  
- renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów  
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,  
- świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących 
żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach  
budowlanych,  
- dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach 
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,  
- świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz  
osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,  
- emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych  
po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,  
- renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty  
wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-
1945, otrzymywane z zagranicy,  
- zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,  
- środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych 
instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych  
z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również  
w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków  
bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,  
- należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej  
Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami  
kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy  
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666 z późn. zm.),  
- należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych  
poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji  
zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom  
pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,  
- należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży  
Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,  
- dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na 
ubezpieczenie społeczne,  
- alimenty na rzecz dzieci,  
- stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz  
o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016r. poz.882, z późn. zm), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia  
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz.176),  stypendia, o których mowa w art.173b (stypendia za wyniki w nauce dla studentów 
przyznawane przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi) i art. 200 ust. 1. 
(stypendium doktoranckie) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz inne stypendia o charakterze 
socjalnym przyznane uczniom lub studentom z wyłączeniem: świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na 
podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r. , poz. 11482 z późn. zm.); stypendiów przyznawanych uczniom, 
studentom i doktorantom w ramach: funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy 
udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), umów międzynarodowych lub programów 
wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych; świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 
otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r.  o systemie oświaty; świadczeń, o których mowa w art. 173a (pomoc materialna 
dla studentów przyznawana przez jednostki samorządu terytorialnego), 199a (pomoc materialna dla doktorantów przyznawana przez jednostki 
samorządu terytorialnego) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r. poz.1842 z późn. zm.)  
- kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane  
z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,  
- należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich  
w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,  
- dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379),  
- dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej  
w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,  
- ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa  
państwowego "Polskie Koleje Państwowe",  
- ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,  
- świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,  
- dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,  
- dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej:  
podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,  
- renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego  
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego  
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
- zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,  
- świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, 
- świadczenie pieniężne i pomoc pieniężna określona w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 
represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693), 
-  kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; 
- świadczenie rodzicielskie 
- zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników 


