Załącznik Nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń
pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

WNIOSEK
o przyznanie stypendium socjalnego
1.

Dane studenta

NAZWISKO: ……………………………………………. IMIĘ: ……………………………..
NR ALBUMU: ……… ROK STUDIÓW: ………. INSTYTUT: ………………………..……
Kierunek : ……………………………………….…………….
Forma i stopień studiów*:

□ stacjonarne □ niestacjonarne □ pierwszego stopnia
Adres zamieszkania studenta:

□□-□□□

……………………………

kod pocztowy

………………………………
telefon komórkowy

poczta

…………………………………………………………………………………………………….
ulica, numer domu, miejscowość, województwo

2.

W związku z trudną sytuacją materialną wnoszę o przyznanie w roku akademickim ….… / ….….. *

□ stypendium socjalnego
□ stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu
Studenta lub w innym obiekcie niż dom studencki (wg oświadczenia)
3.

Oświadczam, że: *

□ prowadzę wspólne gospodarstwo z rodzicami
□ nie prowadzę wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców
………………………………………………

…………………………………...……….

(miejscowość, data)

4.

(podpis studenta oświadczającego)

Aktualny stan rodziny oraz dochody członków rodziny osiągnięte w ………………… roku

Lp.

Nazwisko i imię

Rok
urodzenia

Stopień
pokrewieństwa

Załączniki (rodzaj
dokumentu)

Miesięczny
dochód (w zł)
WYPEŁNIA
UCZELNIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

razem
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta ……………… zł ……… gr.
(wypełnia Uczelnia)
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Oświadczam, że dochody członków mojej rodziny:

5.

□ były osiągane przez cały rok kalendarzowy ……………………..….
□ nie były osiągane przez cały rok kalendarzowy ……………………..….
(należy szczegółowo wyjaśnić przez ile miesięcy uzyskiwany był dochód przez każdego
z członków rodziny studenta)
6.

Oświadczenie dot. zamieszkania w Domu Studenckim lub w innym obiekcie niż Dom Studencki:

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r.
Nr 88, poz.553, z późn. zm.) - „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. 211 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.(t. j. Dz. U. z 2012 r.poz.572, z późn. zm.), oświadczam,
że codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni *

□ uniemożliwia studiowanie
□ w znacznym stopniu utrudnia studiowanie
gdyż:
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
W związku z tym:*

□ mieszkam w Domu Studenta
□ mieszkam w Domu Studenta wraz z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem
□ wynajmuję mieszkanie / pokój
□ wynajmuję mieszkanie / pokój wraz z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem
Adres:

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
7.

Weryfikacja (data, podpis i pieczęć imienna pracownika Sd/sNiS).

*wstawić X w odpowiednim polu

