Załącznik nr 1 do regulaminu świadczeń dla studentów WSZiB w Krakowie

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO
NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI ROKU AKADEMICKIEGO …/…

Data złożenia
wniosku:

Podpis pracownika WSZiB w Krakowie:

Imię i nazwisko studenta:

Data urodzenia:
System studiów:
 Stacjonarne
 Niestacjonarne

Grupa:

Nr albumu:

Kierunek
studiów:

Adres zamieszkania:
(miejscowość, kod, gmina, województwo, ulica, nr
domu, nr lokalu)

Telefon kontaktowy:

e-mail:

WNOSZĘ O PRZYZNANIE:

 Stypendium socjalnego.
 Stypendium socjalnego

w zwiększonej wysokości, w związku z następującymi
okolicznościami1:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają następujące osoby
(w tym dzieci pobierające naukę do ukończenia 26 r. życia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek):

Stopień
pokrewieństwa
1.Wnioskodawca

Rok
Imię i nazwisko

urodzenia

Miejsce zatrudnienia,
Miejsce kształcenia

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………..……………………………..

data i podpis studenta (POLE WYMAGANE)
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Oświadczam, że nie pobieram, ani nie ubiegam się o przyznanie stypendium socjalnego, na innym niż
wskazany w niniejszym wniosku kierunku studiów, ani w innej uczelni.
Niezwłocznie poinformuję WSZiB w Krakowie o zmianie powyższych okoliczności.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania
i Bankowości w Krakowie. Ponadto oświadczam, iż podane wyżej informacje dotyczące spełnienia warunków
niezbędnych do przyznania stypendium socjalnego są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

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

data i podpis studenta (POLE WYMAGANE)

Proszę o przekazanie kwoty przyznanego stypendium socjalnego na poniższy rachunek bankowy. Ponadto,
zobowiązuję się do niezwłocznego zgłoszenia Uczelni, na piśmie, faktu zmiany numeru tego rachunku:

……………………………………………………….

data i podpis studenta (POLE WYMAGANE)

Oświadczam, że posiadam tytuł zawodowy (ZAZNACZ WŁAŚCIWE):
1. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny

󠄒

TAK Proszę podać datę uzyskania i uczelnię……………………………………………………

2. licencjata, inżyniera albo równorzędny

󠄒

TAK Proszę podać datę uzyskania i uczelnię ………………………............................................

3. uzyskany za granicą

4.

󠄒

TAK Proszę podać datę uzyskania i uczelnię …………………………………………………....

󠄒

NIE UZYSKAŁEM ŻADNEGO Z POWYŻSZYCH TYTUŁÓW ZAWODOWYCH.
....................................................................................

data i podpis studenta (POLE WYMAGANE)

Oświadczam, że mój dotychczasowy łączny okres studiowania wynosi:
…… lat (uzupełnij ilość lat studiów).
Należy podać wyrażony w latach łączny okres studiów, z uwzględnieniem urlopów dziekańskich oraz semestrów
powtarzanych, a także studiów realizowanych na innych uczelniach (w tym również tych rozpoczętych i
nieukończonych/przerwanych).

Oświadczam ponadto, że zapoznałem/am się z pouczeniem zamieszczonym na
piątej stronie wniosku, dotyczącym ustawowego kryterium 6 lat studiów.2)

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

data i podpis studenta (POLE WYMAGANE)
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Świadom/a, że stypendium socjalne :
1. przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach
magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat,
2. nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy (również ten uzyskany za granicą)3):
a. magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
b. licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego
stopnia.
oświadczam, że niezwłocznie powiadomię WSZiB w Krakowie o wystąpieniu powyższych
okoliczności.
...................................................................................

data i podpis studenta (POLE WYMAGANE)
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/, 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych...- RODO /Dz. Urz. UE L 119,s.1/ wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę /art. 7 ust. 2/ na przetwarzanie
przez WSZiB w Krakowie danych osobowych, zawartych w niniejszym wniosku, do celów stypendialnych.
Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej Administratora Danych – WSZiB w Krakowie.
.....................................................................................

data i podpis studenta (POLE WYMAGANE)

Oświadczam, że jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu Karnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1444 z późn. zm.).

……….……………………………………………...

data i podpis studenta (POLE WYMAGANE)

UWAGA:

Sprawdź czy uzupełniłeś/aś 8 wymaganych podpisów!!!

--------------------------------------------------------------------------------------WYPEŁNIA UCZELNIA:
Dochód rodziny studenta:
Członkowie rodziny
(imię i nazwisko)
L.p.

Dochody netto (w zł)
Dochód opodatkowany na
zasadach określonych w
art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f
ustawy o podatku
dochodowym*

Dochód z działalności
opodatkowanej na
podstawie przepisów o
zryczałtowanym
podatku dochodowym

Dochód niepodlegający
opodatkowaniu na
podstawie przepisów o
podatku dochodowym
od osób fizycznych

Ogółem

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Razem
* przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2021 r., poz.1, z późn. zm.), 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 – dochód osiągany przez pełny rok 2020 i nadal.
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WYPEŁNIA UCZELNIA:
Obliczenie stypendium:
Uczelnia

1. Łączny dochód rodziny w okresie obliczeniowym
2. Łączny dochód rodziny po odliczeniu zobowiązań alimentacyjnych na rzecz innych
osób
3. Miesięczny dochód rodziny
4. Miesięczny dochód rodziny

po doliczeniu dochodu uzyskanego w 2020 roku*
5. Miesięczny dochód rodziny
po doliczeniu dochodu uzyskanego w 2021 roku**
6. Liczba osób w rodzinie
7. Miesięczny dochód na osobę

Data i podpis
* dochód członka rodziny uzyskany w trakcie 2020 roku i osiągany nadal, podzielony przez liczbę miesięcy z 2020 r., w których był uzyskiwany,
** dochód członka rodziny uzyskany w 2021 roku i osiągany nadal - wysokość z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany,

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości – Opinia Dziekana:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Podpis ..........................................

Decyzja w sprawie przyznania stypendium socjalnego
 Przyznano stypendium socjalne

kwota .............................. zł/mc

 Przyznano stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

kwota .............................. zł/mc

 Nie przyznano stypendium z powodu:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Podpis ..........................................
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POUCZENIE
STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI może otrzymać student jedynie w szczególnie
uzasadnionych przypadkach. Do okoliczności, które mogą uzasadniać przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej
wysokości zalicza się:
1

1. w przypadku studenta studiów stacjonarnych, fakt zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom
studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby mu lub w znacznym
stopniu utrudniał studiowanie. Przyjmuje się, że codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni nie
uniemożliwia lub nie utrudnia w stopniu znacznym studentowi studiowania, jeżeli miejsce tego zamieszkania znajduje się
w obszarze wskazanym na mapie stanowiącej załącznik nr 7 do Regulaminu świadczeń dla studentów WSZiB
w Krakowie,
2. sytuację gdy student, który nie ukończył 26 lat i nie pozostaje w związku małżeńskim, jest zupełną sierotą (oboje rodzice
nie żyją),
3. sytuację, gdy członkiem rodziny studenta pozostającym z nim we wspólnym gospodarstwie domowym jest osoba
legitymująca się orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności,
4. inne szczególne okoliczności.
2)

3)

Stypendium socjalne nie przysługuje studentowi, który ukończył 6 lat studiów (6 lat kalendarzowych, czyli 72 miesiące) zgodnie z Art. 93. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z poźn. zm.). Zdaniem
Ministerstwa, oznacza to łączny nieprzekraczalny okres 6 lat, w którym danej osobie przysługuje możliwość ubiegania się o
świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane. Tym
samym dla biegu tego okresu nie ma znaczenia, czy student występuje o świadczenia oraz czy je pobiera. 6-letni okres
przysługiwania świadczeń rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na
pierwszym kierunku studiów). Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje
na studiach. W przypadku przerwania studiów (skreślenia z listy studentów) i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego
okresu powinno być kontynuowane, a nie rozpoczynać się od nowa. Podobnie w przypadku ukończenia studiów I-go stopnia i
podjęcia studiów II-go stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, sumują się wyłącznie okresy studiowania na tych
studiach, natomiast przerwę pomiędzy tymi studiami wyłącza się. Do 6-cio letniego okresu przysługiwania świadczeń wlicza
się także okresy studiowania sprzed wejścia w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy (w tym również uzyskany za granicą):
- magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
- licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

---------------------------------------------------------------USTALANIE SKŁADU RODZINY STUDENTA:
Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów rodziców i rodzeństwa, opiekunów prawnych
lub faktycznych:
Jeżeli spełnia jedną z następujących przesłanek:
1) ukończył 26 rok życia,
2) pozostaje w związku małżeńskim,
3) ma na utrzymaniu dzieci własne/małżonka,
4) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
5) posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku
bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia wniosku wynosi przynajmniej 930,35 zł netto.
W celu udokumentowania posiadania stałego źródła dochodu, należy dołączyć zaświadczenie z zakładu pracy
o zatrudnieniu oraz wysokości osiąganego dochodu netto, umowy cywilnoprawne, decyzje właściwego organu o przyznaniu renty,
oraz inne dokumenty potwierdzające stałe źródło dochodu.
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STUDENT UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO OBOWIĄZANY JEST
DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
1. Zaświadczenia dla każdego członka rodziny studenta z właściwego urzędu skarbowego o dochodach z 2020 r.,
podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27,
30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1128, z późn. zm.), względnie oświadczenie członków rodziny studenta o tym dochodzie, wraz z kopią
deklaracji PIT za 2020 r. podatnika, opatrzonej potwierdzeniem wpływu do właściwego urzędu skarbowego.
(Druk oświadczenia: ZAŁĄCZNIK NR 8).
Zaświadczenie (odpowiednio oświadczenie) to musi zawierać kwoty:
 dochodu,
 należnego podatku,
 składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu.
2. Oświadczenia za 2020 r., dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
zawierające informacje odpowiednio o:
 formie opłacanego podatku,
 wysokości przychodu,
 stawce podatku,
 wysokości opłacanego podatku.
(Druk oświadczenia: ZAŁĄCZNIK NR 8a)
3. Zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na
ubezpieczenie zdrowotne w roku 2020. (Druk oświadczenia: ZAŁĄCZNIK NR 9),
4. Oświadczenie każdego pełnoletniego członka rodziny o dochodach innych niż dochody podlegające
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e
i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128,
z późn. zm.), osiągniętych w 2020 r. (Druk oświadczenia: ZAŁĄCZNIK NR 6),
5. Zaświadczenia właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2020 r. (Druk oświadczenia: ZAŁĄCZNIK
NR 10),
6. Kopię podlegającego wykonaniu odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię
odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść podlegającej wykonaniu ugody sądowej lub kopię odpisu
zatwierdzonej przez sąd i podlegającej wykonaniu ugody zawartej przed mediatorem, a także przekazy lub
przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów w 2020 r.,
7. W przypadku, gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów w 2020 r. albo otrzymała je w wysokości niższej
od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem: zaświadczenie organu
prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów w
2020 r., a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2020 r., lub informację właściwego sądu lub
właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu
wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy
prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania
dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
8. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w 2020 r., jeżeli członkowie
rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na
rzecz osoby spoza rodziny,
9. Odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów,
10. Aktualne zaświadczenie powiatowego urzędu pracy potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej albo
pisemne oświadczenie danej osoby o braku zatrudnienia, braku osiągania jakichkolwiek dochodów i braku
rejestracji w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna,
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11. Aktualne zaświadczenie ze szkoły (względnie oświadczenie) lub skrócony akt urodzenia w przypadku dziecka
niepełnoletniego, zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o pobieraniu kształcenia (względnie oświadczenie), w
przypadku dziecka pełnoletniego, które nie ukończyło 26 roku życia. (Druk oświadczenia: ZAŁĄCZNIK NR 11),
12. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany,
13. Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka nieuczącego się, lub gdy ukończyło 26 rok życia,
14. Akt zgonu rodzica lub małżonka,
15. W przypadku utraty dochodu - dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego
dochodu,
16. W przypadku uzyskania dochodu w trakcie 2020 r., jeżeli dochód uzyskiwany jest nadal w chwili składania
wniosku - dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy,
w których dochód był osiągany,
17. W przypadku uzyskania dochodu w 2021 roku, jeżeli dochód uzyskiwany jest nadal w chwili składania wniosku dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po
miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.
18. Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł (czyli kwoty określonej w
art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), zobowiązany jest dołączyć do wniosku o
przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i
majątkowej swojej i swojej rodziny. (Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce.)
19. WAŻNE!!! ZWOLNIENIE PODATKOWE DO 26 ROKU ŻYCIA:
Osoby, które uzyskały w 2020 roku przychody zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust.
1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (przysługujące osobom do 26 roku życia),
deklarują dochód uzyskany z tego tytułu na oświadczeniu - ZAŁĄCZNIKU NR 6. Do oświadczenia należy
dołączyć kopię deklaracji PIT, potwierdzającej uzyskane przychody objęte zwolnieniem podatkowym.
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