
Załącznik nr 1 do Regulaminu 

                                                                             
                                                                                                                                                     

 ………….......………………. , ………….….....….……. 
                         miejscowość                                    data  

Starostwo Powiatowe w Radziejowie 
Ul. Kościuszki 17 
88-200 Radziejów 

 
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO OTRZYMANIA STYPENDIUM 

DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2005/2006 
 

1. Dane osoby ubiegającej się:  
Imię i nazwisko                                                  Data urodzenia 

PESEL                              NIP             

ADRES(stałego zameldowania) 

Województwo                                          Powiat 

Gmina Ulica Nr domu 

Miejscowość Kod  pocztowy Poczta 

Telefon                          

    Nazwa uczelni                    Rok studiów 

  
2. Dane członków rodziny (w tym dzieci do ukończenia 25 lat, a także dzieci, które ukończyły 25 rok życia, legitymujące              
się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności)* 

W skład rodziny wchodzą: 

LP. Imię i nazwisko Stopień 
 pokrewieństwa 

PESEL NAZWA SZKOŁY LUB 
ZAKŁADU PRACY 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     

10     
*do wniosku należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności  

3. Inne dane  

3.1 Łączna kwota alimentów świadczonych na rzecz innych osób wyniosła w roku 2004 -.................. zł ………... gr.  

3.2 Łączna kwota opłat poniesionych z tytułu przebywania członka/ów rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie               

w roku 2004 wyniosła ............... zł ………. gr.  

3.3 Dochód utracony z roku 2005 wyniós ł ............... zł ……... gr*.  
*Wpisuje się kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy przeciętnym miesięcznym dochodem w roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania stypendium 
osiągniętym przez osobę, która utraciła dochód, a jej dochodem z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. 
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4. Dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym 2004  

Dochody (w zł) 

Lp.         Członkowie rodziny         
(imię i nazwisko) 

opodatkowanie     
na zasadach 
ogólnych* 

opodatkowanie 
zryczałtowanym 

podatkiem 
dochodowym* 

(inne) 
niepodlegające 
opodatkowaniu 

Ogółem 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10      

 RAZEM         

 

4.1. Dochód roczny rodziny po odliczeniu zobowiązań, o których mowa w pkt 3.1 i 3.2 wniosku, wyniósł ………... zł …… gr.  

4.2 Dochód miesięczny rodziny (dochód z pozycji 4.1 należy podzielić przez liczbę 12) wyniósł ................. zł ….... gr.  

4.3 Dochód miesięczny rodziny po odliczeniu utraty dochodu, o której mowa w pkt 3.3 wniosku, wyniós ł ............... zł ....... gr.  

4.4 Dochód miesięczny w przeliczeniu na osobę wyniósł  ................ zł ….... gr. 
 

*Wpisuje się dochód po odliczeniach podatku należnego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz sumy składek na ubezpieczenie zdrowotne. 
 

 
 
 
5. Oświadczenie ubiegającego się o stypendium: 

 
1. Oświadczam, iż w przypadku zmian mających wpływ na prawo do stypendium z o b o w i ą z u j ę  s i ę do niezwłocznego 

powiadomienia o tych zmianach podmiot realizujący w ciągu 7 dni.    
                   

2. Zgodnie z Art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883) w y r a ż a m  z g o d ę 
na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów stypendialnych. Zostałem poinformowany o przysługującym 
mi prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji. 
                                  

3. Świadomy(a) 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 o ś w i a d c z a m , że podane wyżej 
informacje dotyczące spełnienia warunków niezbędnych do otrzymania świadczeń pomocy materialnej są kompletne i zgodne 
ze stanem faktycznym. 

                                 ……………………....................................................  
                                                        (podpis osoby  ubiegającej się)  
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Załączniki:                                                                                                                                                                     Ilość szt.: 
 
1. Dokument potwierdzający stałe zameldowanie.                  [   ] 
2. Orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie 
wychowuje się dziecko  niepełnosprawne;                                              [   ] 
3. Zaświadczenie z  uczelni o przyjęciu na pierwszy rok studiów lub o kontynuowaniu studiów w roku akademickim 2005/2006;  [   ]                                                                                                
4. Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio: 

a) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres przyznania stypendium, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych na zasadach ogólnych;                                                                                                                             [    ] 

b) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany rok albo decyzję 
lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej,                                        [    ] 

c)  oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania 
stypendium, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;                                                                                                            [    ]  

d) oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres 
przyznania stypendium niepodlegającego opodatkowaniu;                 [    ] 

e)  zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej  w hektarach przeliczeniowych ogólnej 
powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania stypendium albo nakaz płatniczy za ten rok,              [    ] 

f)   przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem 
sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;                                                                                 [   ]                                                                                                                                    

g)  kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia 
zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych 
alimentów,w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie 
komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych 
alimentów,                                                                                                                                                                                      [    ] 

h)  zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres przyznania stypendium, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,                                       [    ]                                       

i)   dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek       
utraty dochodu przez członka rodziny;    

j)  zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki bądź zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach z roku 
poprzedzającego okres przyznania  stypendium, w przypadku  ukończenia przez  członka rodziny 18. roku życia                   [     ]
              

                                                                                                                                  
 Inne: 
 
5..............................................................................................................................................................................................................[    ] 

6..............................................................................................................................................................................................................[    ]  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pouczenie: 
Wnioski niekompletne, nie dokumentujące wymogów określonych w § 4 ust.1 Regulaminu przyznawania i przekazywania 
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2005/2006, bez wymaganych załączników nie 
będą rozpatrywane. 


