Załącznik nr 2 do Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wniosek do Wydziałowej Komisji Stypendialnej
o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 20..../20....
IMIĘ
I NAZWISKO

KIERUNEK

NUMER
ALBUMU

ROK
STUDIÓW

stacjonarne

FORMA
STUDIÓW

WYDZIAŁ

PESEL
NUMER
TELEFONU

ADRES
E-MAIL

niestacjonarne

…………………………………………………………………………….……………………………….

ADRES DO
KORESPONDECJI

…………………………………………………………………………………………….…………………………………..……………………………………………………….……………………….

Wnoszę o przyznanie (należy wstawić krzyżyk we właściwej kratce):
stypendium socjalnego

stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub
w obiekcie innym niż dom studencki

Wnoszę o przekazywanie stypendium socjalnego
na rachunek bankowy:

(NAZWA I ODDZIAŁ BANKU) …..……………………………………………..……………………………………………………….

NUMER RACHUNKU
BANKOWEGO

SKŁAD RODZINY WNIOSKODAWCY
L.p.

IMIĘ I NAZWISKO

1.

WNIOSKODAWCA

DATA
URODZENIA

STOPIEŃ
POKREWIEŃSTWA

AKTUALNE MIEJSCE PRACY
LUB NAUKI

DOCHÓD MIESIĘCZNY
NETTO

WNIOSKODAWCA

zł

2.

zł

3.

zł

4.

zł

5.

zł

6.

zł

7.

zł

8.

zł

9.

zł

10.

zł

Miejscowość i data: ………………………………….…………………

Podpis wnioskodawcy: ………………………………….………………………

Wypełnia pracownik Działu Pomocy Materialnej dla Studentów
Adnotacje: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Miesięczny dochód
rodziny po odliczeniach

….……….zł ………gr

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Liczba osób w rodzinie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dochód na jedną osobę

….……….zł ………gr

………………………………..…..

………………………………..…..

…………..…………………….…………………

………………………………….………………………

Data wpłynięcia wniosku

Data złożenia/nadania wniosku

Pieczątka i podpis pracownika
przyjmującego wniosek

Pieczątka i podpis pracownika
wyliczającego dochód
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OŚWIADCZENIE
(należy je uzupełnić we właściwych miejscach i wstawić krzyżyk we właściwych kratkach)

Świadomy/a odpowiedzialności karnej1 oraz dyscyplinarnej2 za podanie nieprawdziwych danych, oświadczam, że:
dokumenty dołączone do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego stanowią komplet dokumentacji poświadczającej dochody
moje i mojej rodziny w roku ....................., a dane w nich zawarte są zgodne ze stanem faktycznym;



 we wniosku o przyznanie stypendium socjalnego podałem/am stan mojej rodziny aktualny w dniu jego składania;
 ukończyłem studia doktoranckie Tak

□

Nie

□

studiuję dodatkowo na studiach
Tak
doktoranckich

□

Nie

□



……..…………....................................................................................................
……………………………...……………….……….…………………………………….……………….…
(nazwa uczelni, rok i kierunek)

 niezwłocznie poinformuję DPMS o wystąpieniu okoliczności, o której mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu;
 zapoznałem/am się z Regulaminem pomocy materialnej dla doktorantów UKSW wraz z załącznikami;
zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić DPMS o jakiejkolwiek zmianie sytuacji materialnej mojej lub mojej rodziny, zmianie

liczby członków rodziny i każdej zmianie mającej wpływ na wysokość i prawo do stypendium socjalnego;
 zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić DPMS o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie danych osobowych
zawartych we wniosku, w zakresie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania stypendium socjalnego, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Miejscowość i data: ………………………………….…………………

Podpis osoby składającej oświadczenie: ………………………………….………………………

OŚWIADCZENIE
(należy je uzupełnić we właściwych miejscach)

Wypełnia tylko doktorant studiów stacjonarnych, który wnioskuje o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki:


oświadczam, że codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uniwersytetu uniemożliwia lub w znacznym stopniu
utrudnia mi studiowanie, ponieważ na stałe zamieszkuję w miejscowości …………………………………………………………………………….,



oświadczam, że odległość z miejsca mojego stałego zamieszkania do Uniwersytetu wynosi ................... km,



oświadczam, że w terminie 7 dni od momentu wystąpienia zdarzenia poinformuję DPMS o:


wykwaterowaniu moim lub mojego małżonka z domu studenckiego;



wygaśnięciu lub wypowiedzeniu umowy, na podstawie której korzystałem/am z obiektu innego niż dom studencki;



podjęciu pracy przez małżonka, który zamieszkiwał razem ze mną jako niepracujący małżonek.

Miejscowość i data: ………………………………….…………………

1
2

Podpis osoby składającej oświadczenie: ………………………………….………………………

Art. 233 § 1 „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” (Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r.).
Art. 211.1 w zw. z art. 226.1 „Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności doktoranta doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo
przed sądem koleżeńskim samorządu doktoranckiego, zwanym dalej „sądem koleżeńskim”.” 2. „Za ten sam czyn doktorant nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję dyscyplinarną.” (Ustawa
z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym).
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OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE CZŁONKÓW RODZINY NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM
DOCHODOWYM UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY
(należy je uzupełnić we właściwych miejscach)

Świadomy/a odpowiedzialności karnej oraz dyscyplinarnej za podanie nieprawdziwych danych, oświadczam, że w roku
kalendarzowym ...................... członkowie mojej rodziny wymienieni we wniosku o przyznanie pomocy materialnej
uzyskali/nie uzyskali1) dochód w wysokości ...................... zł ……... gr z tytułu:
1.

gospodarstwa rolnego2), którego powierzchnia w ha przeliczeniowych wynosi …………. w kwocie ....................... zł

2.

......................................................................................................................................... w kwocie ....................... zł

3.

......................................................................................................................................... w kwocie ....................... zł

4.

......................................................................................................................................... w kwocie ....................... zł

Miejscowość i data: ………………………………….…………………
1)
2)

Podpis osoby składającej oświadczenie: ………………………………….………………………

niepotrzebne skreślić
12 x przeciętna liczba ha przeliczeniowych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy x kwota miesięcznego dochodu z 1ha przeliczeniowego
ogłaszana w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Pouczenie
Oświadczenie obejmuje następujące dochody w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489 z późn. zm.) w związku z art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych):
 renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo
zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
 dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego,
 świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III
Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
 emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
 renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało
w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,
 zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
 środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków
bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego
ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków
bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
 należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w
wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych
jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.),
 należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w
konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne
wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
 należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony
Rządu obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
 dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,
 alimenty na rzecz dzieci,
 stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,
stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010
r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463)oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
 kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i
obywatelskich,
 należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na
wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
 dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189),
 dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach
ekonomicznych,
 ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",
 ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 - 2006,
 świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
 dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
 dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe
ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w
przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
 świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz pomoc materialną określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8,
art. 173a, art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,
 kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów
politycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 693 i 1220, z 2017 r. poz. 206 i 1386),
 świadczenie rodzicielskie,
 zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej.
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ZAŁĄCZNIKI1
(należy wypełnić czytelnie)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

1

W przypadku gdy zabraknie miejsca na wypisanie wszystkich załączników stronę należy wydrukować odpowiednią liczbę i załączyć do wniosku.
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PROTOKOŁY – wypełniają Komisje:
WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA w dniu …………………………… postanawia:
przyznać świadczenie w postaci:

□
□
□

w kwocie:

od ………………………………………………

stypendium socjalnego
stypendium socjalnego
w zwiększonej wysokości

odmówić przyznania świadczenia

…..……………………… zł

do ………………………………………………

z powodu ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

□

………………………………………………………......
………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przewodniczący Komisji: ....................................................... Podpisy członków Komisji: ......................................

Adnotacje Komisji: …………..........................................................................................................................................................

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

ODWOŁAWCZA KOMISJA STYPENDIALNA w dniu …………………………… postanawia:

□

utrzymać zaskarżoną decyzję w mocy
uchylić zaskarżoną decyzję w całości/w części
i przyznać świadczenie w postaci:

□
□
□
□

w kwocie:

od ………………………………………………

stypendium socjalnego
stypendium socjalnego w zwiększonej
wysokości

…..……………………… zł

do ………………………………………………

uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia Wydziałowej Komisji Stypendialnej
…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przewodniczący Komisji: ....................................................... Podpisy członków Komisji: ......................................

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

Adnotacje Komisji: …………..........................................................................................................................................................

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