Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania
świadczeń pomocy materialnej dla studentów
WSKS w Gdyni

Komisja Stypendialna
Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej
w Gdyni

Nazwisko i imię studenta

Adres stałego zamieszkania

Telefon kontaktowy

PESEL

Imię ojca. matki

Nr albumu

Rok studiów

Kierunek

Nr konta bankowego:

-

-

-

-

-

-

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO
W ROKU AKADEMICKIM 20……/20……..
I. Wnoszę o przyznanie mi stypendium socjalnego.
Dane o rodzinie wnioskodawcy.

Rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:
Wyliczenie średniego miesięcznego dochodu netto na jednego członka rodziny
L.p

Nazwisko i imię

Data
urodzenia

1.

Stopień
pokrewieństwa

Miejsce zatrudnienia,
źródło dochodu, rodzaj szkoły

Dochód netto*
w roku

(nazwa, adres zakładu pracy, miejsce nauki)

20…

wnioskodawca

2.
3.
4.
5.
6.
7.
Łączny dochód netto w roku 20…
* - wpisuje się dochód po odliczeniu podatku należnego, składek na ubezpieczenie społeczne oraz sumy składek na ubezpieczenie zdrowotne

Ogółem dochód roczny netto wyniósł ..................zł..........gr

Dochód roczny rodziny netto po odliczeniu zobowiązań oraz utraty dochodu wyniósł ................zł .........gr
Miesięczny dochód netto rodziny w przeliczeniu na osobę wyniósł ..................zł ......gr
.................................., dnia ..........................

..............................................
własnoręczny podpis studenta

P O U C Z E N I E:
1. Przeciętny miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie studenta ustala
się na podstawie:
a) oświadczenia studenta zawartego we wniosku stypendialnym o liczbie członków rodziny, do której
zalicza się:
- studenta,
- małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie,
dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do
ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
- rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci
niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim
roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
b) zaświadczeń o dochodzie każdego członka rodziny podlegającego opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, wydanych przez właściwy urząd skarbowy,
zawierający informacje o:
- wysokości dochodu,
- wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,
- wysokości należnego podatku,
c) oświadczeń o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
zawierających w szczególności informacje o:
- wysokości dochodu,
- wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu,
- wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego, - wysokości dochodu po odliczeniu
należnych składek i podatku,
d) zaświadczeń lub oświadczeń oraz dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do stypendium, w tym:
- zaświadczenia o uczęszczaniu rodzeństwa studenta oraz dzieci studenta lub dzieci jego
współmałżonka do szkoły lub szkoły wyższej,
- prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację,
- zaświadczenia z urzędu pracy o zarejestrowaniu bądź nie zarejestrowaniu członka rodziny
studenta lub studenta jako osoby bezrobotnej oraz o wysokości przyznanego zasiłku,
- zaświadczenie z ZUS-u / KRUS-u o wysokości wniesionej składki na ubezpieczenie zdrowotne
- prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego alimenty lub sporządzonej notarialnie
ugody w sprawie wysokości alimentów płaconych studentowi.
2. W przypadku, gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie i
ponosi opłatę za ten pobyt, od dochodu rodziny odejmuje się kwotę ponoszonej opłaty.
3. W przypadku, gdy członek rodziny studenta przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie i nie ponosi opłaty za pobyt, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie
uwzględnia się osoby przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
4. W przypadku, gdy rodzina studenta utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, dochód z prowadzenia
gospodarstwa

rolnego

ustala

się

na

podstawie

powierzchni

użytków

rolnych

w

hektarach

przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych
z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zmian.). W przypadku, gdy rodzina studenta
utrzymuje się z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody te sumuje się. 5.
W przypadku osób rozliczających się z podatku na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o
zryczałtowanym podatku dochodowym do niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
(Dz. U. Nr 144, poz. 930 z póź. zmian.), dochód deklarowany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2
pkt.

C),

nie

może

być

niższy

od

kwoty

odpowiadającej

sześciokrotności

zryczałtowanego podatku dochodowego i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

sumy

należnego

6. W przypadku utraty dochodu lub jego części, prawo do stypendium socjalnego ustala się na wniosek
studenta na podstawie dochodu rodziny pomniejszonego o utracony dochód. Miesięczną kwotę
dochodu utraconego oblicza się odejmując od przeciętnego miesięcznego dochodu członka rodziny
uzyskanego z okresu obliczeniowego, miesięczny dochód członka rodziny z miesiąca poprzedzającego
złożenie wniosku.
7. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące
warunki:
- posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym, - posiada stałe źródło
dochodów w roku bieżącym,
- jego miesięczny dochód w wymienionych okresach nie jest mniejszy od minimalnego
wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów,
- nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub
jednym z nich.
8. Wysokość dochodu na członka rodziny w przypadku małżeństw studenckich, tj. takich, w których
obydwoje małżonkowie są studentami, ustalana jest oddzielnie dla każdego z małżonków na podstawie
dochodów rodziców.
9. Jeżeli małżonek studenta nie będący studentem nie uzyskuje żadnych dochodów, sytuację
materialną studenta określa się na podstawie dochodów jego rodziców bez wliczania osoby małżonka
do rodziny studenta.
10. Jeżeli w rodzinie studenta jest dziecko, na które nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne
od drugiego z rodziców, chyba że drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany lub
powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
sytuację materialną studenta określa się na podstawie dochodów jego rodziców bez wliczania osoby
dziecka do rodziny studenta
11. W semestrze letnim świadczenia przyznaje się na podstawie zaświadczeń złożonych w semestrze
zimowym oraz oświadczenia studenta o niezmienionej sytuacji materialnej. W przypadku zmiany
sytuacji materialnej, student jest zobowiązany do ponownego złożenia zaświadczeń potwierdzających
dochód.
12. W sytuacjach budzących wątpliwości odnośnie wiarygodności przedstawionych dokumentów, o
możliwości przyznania stypendium socjalnego, decyduje trudna sytuacja materialna studenta,
znajdująca potwierdzenie w ocenie środowiska (roku, wydziału), dokonana na podstawie wywiadu
środowiskowego.
13. Sytuację materialną studenta i rodziny studenckiej ocenia się biorąc pod uwagę obowiązek
alimentacyjny rodziców (prawnych opiekunów) wobec dzieci.
14. W uzasadnionych przypadkach można żądać od studenta innych dokumentów lub oświadczeń,
określających sytuację materialną.
15. Komisja Stypendialna lub Odwoławcza Komisja Stypendialna odmawia przyznania stypendium
socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł,
jeżeli nie dołączy do wniosku właściwego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej.
16. Fakt samodzielnego zamieszkiwania małżeństwa studenckiego lub studenta poza domem
rodzinnym, nie zwalnia ich rodzin od obowiązku alimentowania w okresie studiów. Nie stanowi również
podstawy do uznania dochodowości tych studentów za zerową.

Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla
studentów WSKS i przyjmuję do wiadomości, że studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku
studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium socjalne nie przysługuje.

Świadomy(a) odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych – aż do wydalenia mnie z Uczelni i
obowiązku zwrotu nieprawnie pobranej pomocy materialnej oświadczam, że podane wyżej informacje
dotyczące mojej rodziny, żyjącej we wspólnym gospodarstwie domowym oraz wykazane rodzaje
dochodów i ich wysokość są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
..............................................., dnia ........................................ ...........................................................
(własnoręczny podpis studenta)

Podanie wpłynęło do dziekanatu w dniu ........................... ..............................................
(podpis przyjmującego)

Decyzja Komisji Stypendialnej
Przyznano – nie przyznano*) stypendium socjalne w roku akademickim 20…/20…
.......................... zł (słownie:.............................................................................)
miesięcznie

Dnia ..................................

....................................................
Podpis Przewodniczącego Komisji

