
Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów UPP 
(drukować dwustronnie!) 

 

WNIOSEK 
o przyznanie świadczenia na rok akademicki ……………………. 

 

Dane osobowe   

nazwisko  imię 

nr albumu  rok studiów, kierunek studiów 

poziom studiów (I stopnia , II stopnia, jednolite magisterskie)  forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) 

nr telefonu kontaktowego  adres e-mail 

Adres stałego zamieszkania wnioskodawcy   

ulica, nr domu, nr mieszkania  gmina / powiat 

kod pocztowy, miejscowość  województwo 

Adres zamieszkania podczas studiów (dotyczy studentów studiów stacjonarnych): 

ulica, nr domu, nr mieszkania  kod pocztowy, miejscowość 

Wnioskuję o przyznanie: (zaznaczyć X w pierwszej kolumnie) 

 stypendium socjalnego 

 stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania (w domu studenckim – obiekcie innym)* 

 stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem 
studenta (w domu studenckim – obiekcie innym niż dom studencki)* 

 stypendium dla osób niepełnosprawnych 

* niepotrzebne skreślić 

Wykaz członków rodziny i osiągniętych przez nich dochodów w roku kalendarzowym ......................... 

Lp. 
Członkowie rodziny 

(imię i nazwisko) 
Rok ur. 

Stopień 
pokre- 

wieństwa 

 
Dochody 

opodatkowane na 
zasadach 
ogólnych** 

(w zł.) 

Dochody 
opodatkowane 

zryczałtowanym 
podatkiem 

dochodowym 
(w zł.) 

 
Dochody (inne) 
niepodlegające 
opodatkowaniu 

(w zł.) 
 

 
 

Ogółem 
 

   student     

        

        

        

        

        

** wypisuje się dochód netto, czyli po odliczeniach podatku należnego, składek na ubezpieczenie społeczne oraz sumy składek na ubezpieczenie zdrowotne – zgodne z załącznikami.  

1) Ogółem dochód roczny rodziny netto wynosi: ..........................zł ............gr 

2) Odliczenie z tytułu:  

 - płacenia alimentów na inne osoby ..........................zł .............gr 

 - opłat za pobyt członków rodziny w instytucji zapewniającej całodzienne utrzymanie ..........................zł .............gr 

3) Dochód roczny rodziny netto po odliczeniu zobowiązań wynosi: ..........................zł ............gr 

4) Dochód rodziny netto w przeliczeniu na jedną osobę miesięcznie wynosi: ..........................zł ............gr 

Dochód netto miesięcznie na osobę wynosi:                                                                                                         ………..………. zł ..……..gr 
                                                                                                                                                                                                                                                (wypełnia pracownik SSSB) 

 



Do wniosku załączam następujące dokumenty i oświadczenia: 

1. zaświadczenie/a z Urzędu Skarbowego o dochodach netto za rok ........... - szt. ......... 

2. zaświadczenie/a o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej – szt. .......... 

3. ................................................................................................................................................................ 

4. ................................................................................................................................................................ 

5. ................................................................................................................................................................ 

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

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

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

 
OŚWIADCZENIE 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w 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” – oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

oświadczam, że dokumenty dołączone do wniosku z dnia ……………………. o przyznanie świadczenia na rok 

akademicki ………..…/.……..…….. stanowią komplet dokumentacji poświadczającej dochody moje i mojej rodziny 

w roku ……….…………, a dane w nich zawarte są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na dostarczenie decyzji w sprawie świadczeń pomocy materialnej 
w formie elektronicznej przez Wirtualny Dziekanat.  
 
 

 
 

 

NR KONTA STUDENTA 

                                

 
Nazwa banku: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

Wydziałowa Komisja Stypendialna po rozpatrzeniu wniosku przyznaje / nie przyznaje* stypendium  

od miesiąca ................. na rok akademicki ............................... 

- stypendium socjalne ........................... zł 

- stypendium socjalne w zwiększonej wysokości ........................... zł 

- stypendium dla osób niepełnosprawnych .......................... zł 

 

 

 

miejscowość, data  podpis Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Stypendialnej 

 
 

miejscowość, data  własnoręczny, czytelny podpis studenta 


