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  .......................................  
(miejscowość, data) 

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA 

Wydziału.......................................................................................................

Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego 

„Apeiron” w Krakowie 

 

 

WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE 

Rok akademicki  2017 / 2018  

 

(nazwisko i imię)  (nr albumu)  

(wydział)  (rok i semestr studiów)  

(kierunek studiów)  (PESEL)  

(forma i poziom studiów – stacjonarne / niestacjonarne, I / II stopnia)  (telefon kontaktowy)  

(adres stałego miejsca zamieszkania) (adres e-mailowy) 

(numer rachunku bankowego studenta)  

Proszę o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2017/2018. 

CZĘŚĆ A (wypełnia student) 

Członkowie rodziny studenta, żyjący we wspólnym gospodarstwie domowym: 

Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia 
Stopień 

pokrewieństwa* 
Stan cywilny** 

1.   student WSBPI     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 
  * Stopień pokrewieństwa – w przypadku braku stopnia pokrewieństwa należy wpisać stopień powinowactwa jeśli takowe zachodzi. 
** Używamy następujących określeń: panna, kawaler, mężatka, żonaty, rozwiedziona, rozwiedziony, wdowa, wdowiec. 
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Oświadczenie 

Oświadczam, że nie studiuję równocześnie na drugim kierunku studiów w WSBPiI „Apeiron” w Krakowie lub innej 

uczelni, nie ukończyłem/am innego kierunku studiów. 

Osoby studiujące równocześnie na drugim kierunku studiów muszą podać: adres uczelni, nazwę wydziału, tryb i rok 

studiów (jeśli nie studiują – wpisać „ nie dotyczy”) . ............................................................................................................. 

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

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

 

W przypadku przyznania stypendium w WSBPiI „Apeiron” w Krakowie – niniejszym oświadczam, pod rygorem 

odpowiedzialności karnej przewidzianej w odrębnych przepisach, iż nie pobieram świadczenia socjalnego w innej uczelni 

lub na innym kierunku studiów.  

 

Ukończyłem/am inny kierunek studiów (jeśli nie ukończono - wpisać „nie dotyczy”) ...................................................  .  

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

(należy podać: nazwę uczelni, wydział, uzyskany tytuł i datę ukończenia studiów) 

 

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej 

wynikającej z art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 

z późn. zm.) oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem stypendialnym WSBPiI „Apeiron” w Krakowie, jak 

również, że dokumenty dołączone do wniosku o pomoc materialną na rok akademicki 2017/2018 stanowią komplet 

dokumentacji poświadczającej dochody moje i mojej rodziny, a informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem 

faktycznym. 

  

Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych 

WSBPiI „Apeiron” w Krakowie dla celów pomocy materialnej. Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu oraz 

poprawiania tych danych. 

 

......................................................................................... 
(miejscowość, data oraz podpis studenta) 

Załączniki do wniosku: 

Student ubiegający się o świadczenia pomocy materialnej przedkłada oryginały dokumentów lub uwierzytelnioną ich 

kopię. Kopia dokumentów może być uwierzytelniona przez pracownika Dziekanatu, notariusza lub inny podmiot 

uprawniony, która je wystawiła. 

 

Lp. Wykaz składanych załączników 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   
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POUCZENIE: 

Osoby ubiegające się o stypendium socjalne składają oprócz wniosku następujące dokumenty (w formie 

załączników):  

1. Zaświadczenia stwierdzające wysokość dochodu poszczególnych członków rodziny wskazanych w Części A 

niniejszego wniosku, w tym odpowiednio:  

- zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w 2016 r. 

opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (fakt nieuzyskania dochodów 

opodatkowanych musi zostać potwierdzony przez urząd skarbowy), obowiązkowo dla wszystkich członków rodziny 

powyżej 18 roku życia, również wnioskodawcy,  

- załącznik nr 2a - jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w 2016 r.,  

- oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu uzyskanego w 2016 r. 

- załącznik nr 2a,  

- zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach 

przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2016 r. (dotyczy osób posiadających / dzierżawiących gospodarstwo rolne). 

Za umowę dzierżawy uznaje się umowę zawartą w formie pisemnej na okres co najmniej 10 lat i zgłoszoną 

do ewidencji gruntów i budynków przez emeryta lub rencistę rolniczego z osobą niebędącą małżonkiem 

wydzierżawiającego, jego zstępnym lub pasierbem, małżonkiem zstępnego lub pasierba, osobą pozostającą 

z wydzierżawiającym we wspólnym gospodarstwie domowym, małżonkiem osoby pozostającej z wydzierżawiającym 

we wspólnym gospodarstwie domowym – dotyczy gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę, 

- zaświadczenie - o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzone w 2016 r.,  

 

Uwaga!! Jeśli zaświadczenie z Urzędu Skarbowego stwierdzającego wysokość dochodu nie zawiera informacji na temat 

wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, student zobowiązany jest o dostarczenie zaświadczenia 

z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzające wysokość w/w składek.  

 

- zaświadczenie o otrzymywanym zasiłku dla bezrobotnych przez członka gospodarstwa domowego studenta lub 

utracie prawa do otrzymywania takiego zasiłku, 

- w przypadku nie życia we wspólnym gospodarstwie domowym z jednym z rodziców: kserokopię wyroku sądu lub 

ugody sądowej o aktualnej wysokości alimentów na rzecz członków rodziny; jeśli nie orzeczono sądownie wysokości 

alimentów: przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość alimentów otrzymywanych przez 

członków rodziny; zaświadczenie o nieściągalności alimentów wydane przez komornika, 

- zaświadczenie o pobieraniu nauki przez rodzeństwo/dzieci poniżej 18 roku życia lub akt urodzenia rodzeństwa/dzieci 

nie pobierających jeszcze nauki, 

- zaświadczenie o pobieraniu nauki przez osoby, które ukończyły 18 lat, 

- osoby, które w roku kalendarzowym 2016 r. lub po tym roku uzyskały / utraciły dochód, zobowiązane są do złożenia 

oświadczenia o dochodzie uzyskanym / utraconym na załącznikach nr 2e i 2f (każdorazową utratę lub uzyskanie 

dochodu należy wykazać na osobnym druku wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi na tych 

formularzach).  

2. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wskazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których 

mowa w art. 179 ust. 4 pkt 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:  

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt 

w złożonym oświadczeniu załącznik nr 2c oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:  

a) ukończył 26. rok życia,  

b) pozostaje w związku małżeńskim,  

c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 

d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej, 

 lub  

2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:  

a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,  



Załącznik nr 2 do regulaminu stypendialnego 

Strona 4 z 4 
 

b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym, jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest 

wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,  

c) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym 

oświadczeniu - załącznik nr 2c.  

3. Dokumenty dotyczące studentów cudzoziemców, o ile przysługuje im prawo do świadczeń pomocy materialnej:  

1) kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

zezwolenia na osiedlenie się,  

2) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,  

3) zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 

1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1650 z późn. zm.) lub w związku 

z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,  

4) Kartę Polaka,  

5) Uwaga! Dokumenty składane w języku obcym, muszą być przetłumaczone na język polski, przez tłumacza 

przysięgłego.  

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią pouczenia  

 

 

………………………………………..  

(czytelny podpis studenta)  

CZĘŚĆ B (wypełnia członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej) 

Dochody rodziny studenta, żyjącej we wspólnym gospodarstwie domowym: 
 

 

Lp. 
Stopień pokrewieństwa 

Średni miesięczny dochód za okres 

I - XII / 2016  
 

 
 

1. Ojciec     

2. Matka     

3. Wnioskodawca     

4.      

5.      

6. 
RAZEM 

    

7. 
Liczba osób w gospodarstwie 

domowym 
    

8. Miesięcznie na osobę     

9. Data i podpis pracownika     

 


