Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJANEGO
w roku akademickim 20…..../20…....
I. Dane studenta:

Imiona i nazwisko:

Adres do
korespondencji:

Kierunek studiów:
Adres e-mail:
Studia**:

□ STACJONARNE
□ NIESTACJONARNE

□ I-go STOPNIA
□ II-go STOPNIA
□ jednolite studia

Tel:

magisterskie
Nr albumu:

Rok studiów:

Rok akademicki:

……………

………………

20……/20……

PESEL

II. Proszę o przyznanie mi następujących świadczeń∗∗:
□ stypendium socjalnego,
□ stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości.
Student, który składa wniosek o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości musi dołączyć umowę najmu lokalu oraz oświadczenie studenta
ubiegającego się o zwiększenie stypendium socjalnego.
III. Oświadczam, że nie studiuję/ studiuję równocześnie na drugim kierunku studiów:∗

□ w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
□ w innej uczelni (należy podać nazwę i siedzibę uczelni)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IV. Oświadczam, że posiadałem/ nie posiadałem status studenta w latach akademickich∗…………………………………………………………….….
Posiadam / nie posiadam tytuł zawodowy∗ ……………………………………………………….

…………………………………………
podpis studenta
Proszę o przekazanie kwoty przyznanego w PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu stypendium socjalnego na konto
bankowe
Nazwa Banku ........................................................................................................................................................
Nr konta
bankowego
Obowiązkowo należy podać numer konta bankowego w systemie NRB z 26 znakami cyfrowymi.

…………………………………………
podpis studenta
OŚWIADCZENIE STUDENTA
•

•

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 kk – „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 odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 307 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oświadczam, że dokumenty dołączone do wniosku
stanowią komplet dokumentacji poświadczającej dochody moje i mojej rodziny, a dane w nich zawarte są zgodne ze stanem faktycznym,
zapoznałem/am się z treścią Regulaminu świadczeń dla studentów PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.
Zapoznałem/am się z treścią art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oświadczam, że nie
ubiegam się/ubiegam się* o przyznanie świadczeń na innym kierunku studiów (dotyczy również innych uczelni) oraz zobowiązuję się do
niezwłocznego poinformowania Uczelni w przypadku uzyskania prawa do pobierania świadczeń na innym kierunku.
Tarnobrzeg, dnia ..........................................

∗

…………………………………………
podpis studenta

niepotrzebne skreślić
właściwe zaznaczyć

∗∗
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V. Dane dotyczące sytuacji materialnej w rodzinie studenta:
W rubryce dochód osiągnięty w roku bazowym należy wpisać łączny dochód netto danej osoby, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok
akademicki, w którym ustalane jest prawo do stypendium, opodatkowany na zasadach ogólnych, wykazany na zaświadczeniu z właściwego urzędu skarbowego
pomniejszony odpowiednio o podatek należny, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Dochód
Dochód
Oświadczam, aktualnie rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób,
Dochód osiągnięty w roku bazowym
utracony
uzyskany po
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym – wypełnia student
(netto)
roku bazowym
Jeśli nie
Jeśli nie
Lp.
Nazwisko i imię
Rok
Stopień
Miejsce
Kwota
Liczba
nastąpiło
nastąpiła
urodzenia pokrewieństwa
zatrudnienia
dochodu(netto)
miesięcy
Miesięczny
utrata
uzyskanie
lub nauki/ inne
uzyskana w
uzyskiwania dochód netto
proszę
proszę
źródła
roku bazowym
dochodu
wpisać zero
wpisać zero
utrzymania
Wnioskodawca
- student

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1)

Miesięczny dochód netto rodziny w 20……… r. /suma wskazana powyżej w rubrykach od 1 do 9/

2)

Miesięczna kwota dochodu netto z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem lub kartą
podatkową uzyskanego w 20…………. r.

3)

Miesięczna kwota dochodu z gospodarstwa rolnego uzyskanego w 20……….. r. /załącznik nr 6 do
Regulaminu/

4)

Miesięczna kwota alimentów uzyskanych w 20………… r. /załącznik nr 6 do Regulaminu/

5)

Miesięczna kwota dochodów niepodlegających opodatkowaniu uzyskanych w 20………… r. – inne
dochody niż wymienione w pkt 3 i 4 /załącznik nr 6 do Regulaminu/

6)

Miesięczna kwota alimentów płaconych na rzecz innych osób nie będących we wspólnym
gospodarstwie domowym w 20….. r. /zgodnie z dowodami wpłat/

7)

Łączna kwota opłat poniesionych z tytułu przebywania członka rodziny w instytucji zapewniającej
całodobowe utrzymanie w 20……. r.

8)

Miesięczny dochód rodziny ogółem /liczony według zasady: suma kwot z pkt 1-5 pomniejszona o kwoty
z pkt 6-7)/

9)

Miesięczny dochód netto na członka rodziny w przeliczeniu na osobę /liczony według zasady: kwota
wskazana w pkt 8 podzielona przez liczbę osób w rodzinie/

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Uczelni o zmianach w sytuacji mojej rodziny.
...…….............................................
podpis studenta

Potwierdzam sprawdzenie miesięcznego dochodu w rodzinie wnioskodawcy, który wynosi:........................................zł
….……………………………………………….
podpis pracownika Działu Kształcenia

VI. Utrata i uzyskanie dochodu – zgodnie z § 27 i § 28 Regulaminu świadczeń dla studentów PUZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.
W roku kalendarzowym poprzedzającym okres ubiegania się o stypendium lub po tym roku nastąpiła / nie nastąpiła utrata dochodu*.
W roku kalendarzowym poprzedzającym okres ubiegania się o stypendium lub po tym roku nastąpiło / nie nastąpiło uzyskanie dochodu*.
………………………………………….
podpis studenta
* niepotrzebne skreślić
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VII. Dodatkowe informacje (wypełnia pracownik Działu Kształcenia):
1.
2.
3.
4.

□
□
□
□

Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji przekazano/ wysłano w dniu* ………………………………..
Wezwanie odebrano w dniu ………………………………….. Brakujące dokumenty dostarczono w dniu ……………………………….
Z uwagi na niedostarczenie w terminie brakujących dokumentów wniosek pozostawiono bez rozpoznania.
Potwierdzam kompletność wymaganych dokumentów złożonych przez studenta.
…………………………………………………….
podpis pracownika Działu Kształcenia

VIII. Wypełnia Komisja Stypendialna
Komisja Stypendialna na podstawie dokumentacji przedłożonej do wniosku ustaliła, że:
1)

Miesięczny dochód rodziny po odliczeniu utraconego/doliczeniu uzyskanego* dochodu wyniósł:.......................... zł

2)

Miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wyniósł: ........................... zł
..............................................................................
data i podpis
Przewodniczącego Komisji Stypendialnej

Decyzja Komisji Stypendialnej
na rok akademicki 20....../20......
z dnia ....................................................
Komisja Stypendialna po zapoznaniu się z dokumentacją postanowiła:
1. Przyznać stypendium socjalne w wysokości: ........................................................ zł/miesięcznie na okres od …………….………….………. do ………………………………………
2. Przyznać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości ................................... zł/miesięcznie na okres od ………………………….……. do …………………………………………
3. Nie przyznać stypendium ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
z powodu:
a) przekroczenia maksymalnego dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium,
b) innego:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nie rozpatrzono wniosku z powodu: …………………………………………………………………………………………..………….......................................................................................
Podpis Przewodniczącego Komisji Stypendialnej .............................................................................................................................................................................................................
Członkowie Komisji Stypendialnej:......................................................................................................................................................................................................................................

IX. Wypełnia Odwoławcza Komisja Stypendialna:
Dochód miesięczny na osobę w rodzinie po ponownym przeliczeniu wyniósł: .................zł ............. gr
Uwagi:....................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
……......................................................................................
data i podpis
Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Stypendialnej
Decyzja Odwoławczej Komisji Stypendialnej
na rok akademicki 20…../20…..
z dnia ..............................
Odwoławcza Komisja Stypendialna po rozpatrzeniu odwołania postanowiła:
1.

Utrzymać decyzję Komisji Stypendialnej.

2.

Uchylić decyzję Komisji Stypendialnej i przyznać stypendium socjalne w wysokości: .......................... zł/miesięcznie.

3.

Uchylić decyzję Komisji Stypendialnej i przyznać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości: ..................................... zł/miesięcznie.

Uzasadnienie: .................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Podpis Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Stypendialnej ....................................................................................................................................................................................
Członkowie Odwoławczej Komisji Stypendialnej: ..........................................................................................................................................................................................................
*niepotrzebne skreślić

3

X. Wypełnia Komisja Stypendialna:
W związku ze zwiększeniem środków na wypłaty stypendiów na rok akademicki 20.…/20.… Komisja Stypendialna postanowiła zwiększyć wysokość przyznanego
studentowi w dniu ………………….. stypendium na rok akademicki 20…./20.…

Decyzja Komisji Stypendialnej
z dnia ………………..…
zmieniająca decyzję z dnia …………..………..

Komisja Stypendialna postanowiła:
1.
2.

Zwiększyć stypendium socjalne o kwotę ……………... zł od dnia …………………….. do dnia ………………………….. miesięcznie, co stanowi ……………zł/miesięcznie.
Zwiększyć stypendium socjalne w zwiększonej wysokości o kwotę ……………... zł od dnia …………………….. do dnia ………………………… miesięcznie, co stanowi
…………………zł/miesięcznie.

3.

Nie zwiększać przyznanego stypendium.

Uzasadnienie: …………………………….………………………......................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis Przewodniczącego Komisji Stypendialnej ........................................................................................................................................................................................................
Członkowie Komisji Stypendialnej………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_____________________________________________________________________________________________________________
X a. Wypełnia Odwoławcza Komisja Stypendialna:
Decyzja Odwoławczej Komisji Stypendialnej
z dnia …………………………

Po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Komisji Stypendialnej, Odwoławcza Komisja Stypendialna postanowiła:
1.

Utrzymać decyzję Komisji Stypendialnej.

2.

Uchylić decyzję Komisji Stypendialnej o zwiększeniu stypendium i zwiększyć stypendium socjalne o kwotę ……………… .zł/miesięcznie.

3.

Uchylić decyzję Komisji Stypendialnej o zwiększeniu stypendium i zwiększyć stypendium socjalne w zwiększonej wysokości o kwotę ……………… .zł/miesięcznie.

Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Stypendialnej ....................................................................................................................................................................................
Członkowie Odwoławczej Komisji Stypendialnej………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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