
data złożenia – wypełnia STUDENT: 
dzień…… miesiąc……. rok 2017 

UWAGA !!! WNIOSEK ZAWIERA 5 STRONY 

WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI I BIZNESU im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni 

Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania         Wydział Zamiejscowy w Lęborku 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ 

STYPENDIUM SOCJALNEGO  

na rok akademicki 2017/2018

1. Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………………………..… 

2. Numer albumu ……………………….. 

3. Kierunek studiów …………………………………………………………...... rok ………… semestr ……… 

4. Forma studiów: stacjonarne       niestacjonarne 

5. Poziom studiów: pierwszego stopnia       drugiego stopnia        jednolite magisterskie 

6. Adres stałego zamieszkania: ………………………………………………………………………….……..... 

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

7. Dokładny adres korespondencyjny: ………………………………………………………………….……….. 

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

8. Telefon stacjonarny ……………………………………. komórkowy …………………………………. 

9. Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………….………. 

Proszę o przyznanie: 

stypendium socjalnego 

stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w 

obiekcie mieszkalnym (o ten rodzaj stypendium mogą ubiegać się tylko studenci studiów stacjonarnych) 

W związku z ubieganiem się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, oświadczam, że odległość 

między miejscem stałego zamieszkania a Uczelnią wynosi (optymalną drogą) ……km, co w znacznym stopniu 

utrudnia mi studiowanie na studiach stacjonarnych. Z tego powodu w trakcie roku akademickiego mieszkam w  

trakcie roku  akademickiego mieszkam w wynajętym lokalu na warunkach zgodnych z załączoną umową najmu 

(podać typ, adres i okres najmu lokalu):……………………………………………………………… 

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

i ponoszę koszty zamieszkania w wysokości …………….. PLN miesięcznie. 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że: 

1. Zostałem/am uprzedzony/a 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 

odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 211 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późń. zm.); zapoznałem/am się z regulaminem trybu i zasad 

przyznawania pomocy materialnej ze środków budżetu państwa dla studentów Wyższej Szkoły 

Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. 

2. Wszelkie podane przez mnie informacje i złożone dokumenty są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym

oraz wymaganiami Regulaminu Świadczenia Pomocy Materialnej WSAiB.

3. W roku akademicki korzystałam z urlopu dziekańskiego/ powtarzałam rok/ posiadałam wpis warunkowy*.

4. Nie pobieram i nie ubiegam się o przyznanie świadczenie pomocy materialnej dla studentów na innym

kierunku/uczelni*.

5. W przypadku otrzymania świadczenia pomocy materialnej na innym kierunku lub uczelni, fakt ten zgłoszę

niezwłocznie do Komisji Stypendialnej, a nienależnie pobrane świadczenia zostaną przeze mnie zwrócone.

6. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.)

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WSAiB danych osobowych zawartych we wniosku.

………………………………………………. 

data i podpis wnioskodawcy 

*właściwe zakreślić

Załączniki (napisz co załączasz, kogo to dotyczy i za jaki okres. W przypadku większej ilości załączników należy 

dołączyć do wniosku spis pozostałych załączników na odrębnej karcie. Każdy załącznik należy odpowiednio 

oznaczyć numerem): 

1. ………………………………………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………………………………………….

4. ………………………………………………………………………………………………………………….

5. ………………………………………………………………………………………………………………….

6. ………………………………………………………………………………………………………………….

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

8. ………………………………………………………………………………………………………………….

9. ………………………………………………………………………………………………………………….

10. ………………………………………………………………………………………………………………….

11. ………………………………………………………………………………………………………………….

12. ………………………………………………………………………………………………………………….

13. ………………………………………………………………………………………………………………….

14. ………………………………………………………………………………………………………………….

15. ………………………………………………………………………………………………………………….



Oświadczam, że jestem/ nie jestem* studentem samodzielnym finansowo i w skład mojego gospodarstwa 

domowego wchodzą wymienione niżej osoby ( brak wypełnienia tabeli uniemożliwia obliczenie dochodu i 

oznacza odrzucenie wniosku przez Komisję) 

L.p Nazwisko i imię Data 

urodzenia 

Stopień 

pokrewieństwa 

(matka, brat, 

itp.) 

Adres 

zamieszkania 

Miejsce pracy (nazwa i 

adres) lub inne źródło 

dochodu/ nazwa szkoły/ 

uczelni, do której klasy 

uczęszcza dziecko/ 

rodzeństwo 

1 Wnioskodawca (STUDENT) X 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

OBLICZENIE DOCHODU NETTO PRZYPADAJĄCEGO NA 1 OSOBĘ W RODZINIE: 

Osoba, której obliczenia dotyczą: Dochód roczny w 

PLN  za 2016 rok 

Dochód w PLN za 2017 

rok (za pełne 3 miesiące 

poprzedzające dzień 

składania wniosku) 

1. Dochód student

2. Dochód małżonka studenta

3. Rodzice (opiekunowie): - dochód ojca (opiekuna)

- dochód matki

(opiekuna) 

4. Dochody rodzeństwa

5. Dochód z gospodarstwa rolnego

6. Inne źródła dochodu

Ogółem: 

A      Suma kwot za 2016 rok:12 ____________________ 

B  Suma kwot za rok 2017:liczbę m-cy, których 

dot. 

___________________ 

C (A+B):2 =

.

PLN 

D Liczba osób w 

rodzinie: 

WYNIK = C:D         . PLN na 1 osobę 
1
 

1
 maksymalny dochód uprawniający do otrzymania stypendium nie może być większy niż 950,00zł na osobę 

Data i podpis studenta: ……………………………………………………….. 



Ta strona też musi być dołączona do wniosku !!!! 

UWAGA! PONIŻSZĄ TABELĘ WYPEŁNIA KOMISJA STYPENDIALNA! 

!!! WYPEŁNIA KOMISJA STYPENDIALNA !!! 

OBLICZENIE DOCHODU NETTO PRZYPADAJĄCEGO NA 1 OSOBĘ W RODZINIE: 

Osoba, której obliczenia dotyczą: Dochód roczny w 

PLN  za 2016 rok 

Dochód w PLN za 2017 

rok (za pełne 3 miesiące 

poprzedzające dzień 

składania wniosku) 

1. Dochód student

2. Dochód małżonka studenta

3. Rodzice (opiekunowie): - dochód ojca (opiekuna)

- dochód matki

(opiekuna) 

4. Dochody rodzeństwa

5. Dochód z gospodarstwa rolnego

6. Inne źródła dochodu

Ogółem: 

A Suma kwot za 2016 rok:12 ____________________ 

B  Suma kwot za rok 2017:liczbę m-cy, których 

dot. 
___________________ 

C (A+B):2 =

.

PLN 

D Liczba osób w 

rodzinie: 

WYNIK = C:D         . PLN na 1 osobę 
1
 

1
 maksymalny dochód uprawniający do otrzymania stypendium nie może być większy niż 950,00 na osobę 

Porównanie wyników obliczeń 

Obliczenie studenta Różnica 

Obliczenie Komisji 

Data i podpis Członka Komisji Stypendialnej: …………………………………………………………………… 



Oświadczenie o zameldowaniu wnioskodawcy i pozostałych osób pod wspólnym dla niego adresem. 

Oświadczam, że jestem zameldowany pod poniższym adresem oraz że pod tym adresem są zameldowane 

również na pobyt czasowy lub stały wykazane w tabeli osoby. Jestem świadomy/a odpowiedzialności – w tym 

karnej – za podanie nieprawdziwych danych. Oświadcza, że wszelkie podane we wniosku informacje są zgodne 

ze stanem faktycznym (brak wypełnienia tabeli uniemożliwia obliczenie dochodu i oznacza odrzucenie 

wniosku przez Komisję): 

Adres 

Miasto/Gmina:……………………………………….. 

Województwo: ………………………………………. 

Ulica: ………………………………………………… nr domu …………… nr lokalu ……………….. 

L.p. Nazwisko i imię Data urodzenia Stopień pokrewieństwa 

(matka, brat, itp.) 

Uwagi 

1 Wnioskodawca (STUDENT) X 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Podstawa prawna: 

Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega obowiązkowi meldunkowemu, którego 

zakres określa ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 1974 

r. Nr 14 poz. 85 z późń. zm.)




