Załącznik 2 do Regulaminu
określania zasad ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania
świadczeń pomocy materialnej dla studentów WISBiOP

WNIOSEK
Do Komisji stypendialnej
o przyznanie pomocy materialnej – stypendium socjalne w roku akademickim 20…/20...
Nazwisko i imię studenta .........................................................................................................................................
Wydział ......................................................... Kierunek studiów …………………………………….…………...
Rok studiów ........................... Semestr....................................................... Nr albumu ……………………………
Adres stałego zameldowania studenta:
.....................................................................................................................................................................................
(kod, poczta, miejscowość, ulica, nr domu, województwo, telefon, e-mail)

Adres zamieszkania:

.......................................................................................................................................................
(kod, poczta, miejscowość, ulica, nr domu, województwo, telefon)

Proszę o przekazywanie przyznanych świadczeń pieniężnych na konto:
Studia: * □ stacjonarne □ niestacjonarne
Nr PESEL studenta wnioskodawcy:
Proszę o przyznanie mi pomocy materialnej w postaci:
□ stypendium socjalnego
□ stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub obiekcie innym
niż dom studencki

Oświadczam, że ubiegam się o pomoc materialną tylko na kierunku i w uczelni wskazanych w niniejszym wniosku.
…………………………………………………….
(podpis studenta)

Znam „Regulamin określania zasad ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej
Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu”
Rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:
Rok
Stopień
L.p.
Nazwisko i imię
Miejsce pracy lub nauki/ inne źródła utrzymania
urodzenia Pokrewieństwa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
OŚWI ADCZENIE
Świadomy odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 § 1 kodeksu karnego (Dz. U. Z 1997 r. nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej za
podawanie nieprawdziwych danych, oświadczam, że podane wyżej informacje są zgodne ze stanem faktycznym.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. nr 133 poz. 883) wyrażam zgodę na gromadzenie
i przetwarzanie przez Wyższą Inżynierską Szkołę Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy moich danych osobowych do celów stypendialnych. Zostałem poinformowany o przysługującym
mi prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji

………..………., dnia...........................

........................................................
(podpis studenta)

Do wniosku należy dołączyć:

zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach - na każdego pełnoletniego członka rodziny,

zaświadczenie z urzędu gminy o dochodach członków rodziny, którzy są właścicielami nieruchomości rolnych,

zaświadczenie z urzędu pracy – w przypadku bezrobotnych członków rodziny,

zaświadczenie ze szkoły w przypadku uczącego się rodzeństwa,

zaświadczenie z ZUS lub kopia wyroku sądowego w przypadku dochodów z alimentów,

zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, jeżeli rodzina korzysta z takiej pomocy,

zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - na każdego pełnoletniego członka rodziny, który osiągnął
dochód,

Potwierdzenie złożenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej:

…………………………….

...........................................................................
podpis pracownika dziekanatu

data

Wypełnia Komisja stypendialna
1.

Dochód miesięczny netto na 1 osobę w rodzinie

2.

Podstawa naliczenia stypendium

3.

Obliczona wysokość stypendium
socjalnego
mieszkaniowego

4.

Data i podpis osoby sporządzającej obliczenia

Decyzja Komisji stypendialnej:
Komisja stypendialna przyznaje stypendium:
*socjalne w kwocie: ................................................................ miesięcznie od dnia ............................... do dnia ................................
*mieszkaniowe w kwocie: ....................................................... miesięcznie od dnia ............................... do dnia ................................

Przewodniczący Komisji stypendialnej:

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

data:

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

Komisja stypendialna nie przyznaje stypendium socjalnego/mieszkaniowego* z powodu

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

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

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

Przewodniczący Komisji Stypendialnej:

data:

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

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

* - zakreślić właściwe

