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Załącznik Nr 1 do regulaminu świadczeń 

 

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

  

(nazwisko i imię) (nr albumu) 

  

(wydział) (rok i semestr studiów ) 

  

(kierunek studiów) PESEL 

  

(forma studiów – stacjonarna, niestacjonarna)  (telefon kontaktowy) 

  

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

 
KOMISJA STYPENDIALNA / ODWOŁAWCZA KOMISJA 
STYPENDIALNA* 
 

Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 
 

WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE 

Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2232). 

 
 

Proszę o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 20……./20…….. 

 

CZĘŚĆ A (wypełnia student) 

Członkowie rodziny studenta, żyjący we wspólnym gospodarstwie domowym: 

 

Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia Stopień pokrewieństwa # Stan cywilny ** 

1.    student WSB  

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

* niepotrzebne skreślić 

**  Używamy następujących określeń: panna, kawaler, mężatka, żonaty, rozwiedziona, rozwiedziony, wdowa, wdowiec. 

#  Stopień pokrewieństwa – w przypadku braku stopnia pokrewieństwa należy wpisać stopień powinowactwa jeśli takowe zachodzi. 
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Oświadczenie potwierdzające prawo do otrzymywania świadczeń dla studentów w roku akademickim ............./............. 
 

1. Oświadczam, że ubiegam się o przyznanie świadczeń dla studentów na kierunku 

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

2. Oświadczam, że nie pobieram świadczeń dla studentów na innym kierunku studiów niż deklarowany przeze mnie w ust. 1 

oświadczenia. 

 

☐ wskazany przeze mnie kierunek studiów jest moim pierwszym kierunkiem, na którym odbywam studia w okresie wskazanym 

poniżej: 

Lp. Data rozpoczęcia studiów Okres studiowania (liczba semestrów bez semestru 
bieżącego)1) 

1.    

2.    

3.    

 

☐ odbywałem wcześniej studia w okresach wymienionych poniżej: 

Lp. 
 

Uczelnia, kierunek studiów, 
poziom studiów 

 

Data rozpoczęcia 
studiów 

 

Okres studiowania 
(liczba semestrów)1) 

 

Uzyskany tytuł 
zawodowy 

(np. inż., mgr) 
lub „brak” 

(w przypadku 
nieukończenia 

studiów) 
 

1.      

2.      

3.      

1) Liczba semestrów oznacza semestry, w których osoba posiadała status studenta. 
 

3. Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia(ustawa z dn. 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
karny Dz.U nr 88, poz. 553; t.j. z 15 lipca 2020 r. Dz.U. z 2020 r poz. 1444 ze zm.) oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej 
wynikającej z art. 307 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 
t.j. z dnia 1 marca 2021 r. Dz. U. z 2021 r. poz. 478  ze zm.), oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świadczeń dla 

studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jak również uwzględniłem zmiany wprowadzone 
Ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2232) oraz że dokumenty dołączone do wniosku o świadczenie stanowią komplet 

dokumentacji, a informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

4. Zobowiązuję się do powiadomienia Uczelni w terminie 7 dni od otrzymania decyzji o przyznaniu świadczeń dla studentów na 

innym kierunku studiów lub innej uczelni. 

5. Oświadczam, że nie jestem kandydatem na żołnierza zawodowego ani żołnierzem zawodowym, który podjął studia na 

podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i nie otrzymałem(am) pomocy w związku z pobieraniem nauki na 

podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Oświadczam, że nie jestem funkcjonariuszem służb 

państwowych (w tym w służbie kandydackiej), ani funkcjonariuszem służb państwowych, który podjął studia na podstawie 

skierowania lub zgody właściwego przełożonego i nie otrzymałem pomocy w związku z pobieraniem nauki na podstawie 

przepisów o służbie. 

 

 miejscowość i data                       (podpis studenta)  

Na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przechowywanie  
i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie danych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu dla celów pomocy 
materialnej. Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu oraz poprawiania tych danych. 

 
   

miejscowość i data  (podpis studenta)  
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Wymagane załączniki: 
 
Student ubiegający się o świadczenie przedkłada oryginały dokumentów lub uwierzytelnioną ich kopię. Kopia dokumentów może być uwierzytelniona przez Członka 
Komisji,, notariusza lub inny podmiot uprawniony, która je wystawiła. 
 

Lp. Nazwisko i imię Data urodzenia Stopień pokrewieństwa Wykaz składanych załączników - wpisać nr 
załącznika do regulaminu świadczeń  

Dodatkowe załączniki 
 

1.    student WSB 
  

2.     
  

3.     
  

4.     
  

5.     
  

6.     
  

7.     
  

8.  Załącznik nr 5 deklaracja studenta odnośnie odbioru decyzji stypendialnej oraz zgoda na przekazywanie świadczenia na krajowe konto bankowe. 

9.   

 
 

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 roku kalendarzowym poprzedzającym rok 
akademicki, 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 1a, 

 oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodu uzyskanego w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej w roku 
kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki - załącznik nr 1b, 

 oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym 
rok akademicki - załącznik nr 1b, 

 zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 
roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki (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 w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,  

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; 

 student ubiegający się o stypendium socjalne, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528,00 zł, zobowiązany 
jest do złożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od 
roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rak akademicki w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia; 

 osoby, które składają wniosek na podstawie § 7 ust. 12 Regulaminu, składają oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa 
domowego z rodzicami – załącznik nr 1c;  

 osoby, które składają wniosek na podstawie § 7 ust. 12 pkt 5 Regulaminu, może ubiegać się o stypendium socjalne, nie prowadząc wspólnego 
gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, jeżeli posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku 
podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia załącznik nr 1c, jest wyższy lub równy 
930,35 zł; 

 zaświadczenie o otrzymywanym zasiłku dla bezrobotnych przez członka gospodarstwa domowego studenta lub utracie prawa do otrzymywania 
takiego zasiłku; 

 w przypadku nie egzystowania 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; 
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 zaświadczenie o pobieraniu nauki przez osoby, które ukończyły 18 lat; 

 osoby, które w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki,  znalazła się w uzasadniono trudnej sytuacji materialnej, składają 
wniosek o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości – załącznik nr 1d; 

 osoby, które w roku kalendarzowym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, lub po tym roku uzyskały / utraciły dochód, 
zobowiązane są do złożenia oświadczenia o dochodzie uzyskanym / utraconym na załączniku nr 1e (każdorazową utratę lub uzyskanie 
dochodu należy wykazać na osobnym druku wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi na tych formularzach); 

2. Dokumenty dotyczące studentów cudzoziemców, o ile przysługuje im prawo do świadczenia, muszą być przetłumaczone na język polski, 
przez tłumacza przysięgłego. 

 
 
 
 
 

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z treścią pouczenia 
 
 

……………………………………….. 
       podpis studenta 

 

 
 
 

CZĘŚĆ B (wypełnia Członek Komisji) 
 

 
Dochody rodziny studenta, żyjącej we wspólnym gospodarstwie domowym: 
 

 
Lp. 

Nazwisko i imię Stopień pokrewieństwa 

Dochody netto (w zł) 

Ogółem Opodatkowane 
(roczne)1 

Opodatkowane 
zryczałtowanym 

podatkiem 
dochodowym (roczne) 

Niepodlegające 
opodatkowaniu 

(roczne) 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

Razem     
(A) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U, nr 80 poz. 
350 tj. z dnia 15 czerwca 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz.1128 ze 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. 
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Wyliczenia Komisji Stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej: 
 

Wyszczególnienia Dochód netto Dochód netto Uwagi 

A 
Ogółem dochód roczny netto 
rodziny wyniósł w roku 
...................................... 

  
 

B 
Odliczenia z tytułu:  
- płacenia alimentów na inne 
osoby w roku  

  
 

C 
Dochód roczny rodzinny  
netto wynosi (A-B) 

  
 

D 
Dochód miesięczny rodziny 
netto (C/ilość m-cy) 

  
 

E 
Średni miesięczny dochód 
netto utracony w roku ……… 
(zał. 1e) 

  
 

F 
Średni miesięczny dochód 
netto uzyskana w roku ……… 
(zał. 1e) 

  
 

G 
Dochód miesięczny rodzinny 
netto (D-E+F) 

  
 

H 
Liczba osób w gospodarstwie 
domowym 

  
 

I 
Dochód rodziny netto w 
przeliczeniu na jedną osobę 
miesięcznie wynosi (G/H) 

  
 

J Data i podpis pracownika Komisja Stypendialna Odwoławcza Komisja Stypendialna  

 
 
 

 

 
Decyzja Komisji Stypendialnej / Odwoławczej Komisji Stypendialnej 

 

 

Po rozpatrzeniu wniosku 
przyznano  /  nie przyznano: 

 
stypendium w kwocie: ........................ PLN 

 
 

………............................................................ 
(data i podpis Przewodniczącego Komisji Stypendialnej) 

 

Po rozpatrzeniu odwołania 
przyznano  /  nie przyznano: 

 
stypendium w kwocie:.......................... PLN 

 
 

......................................................................... 
(data i podpis Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Stypendialnej) 
 
 
 


