
Druki wniosków o stypendia   

Terminy składania wniosków na rok akademicki 2018/2019:  

o stypendium socjalne - do 25 października,  

o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - do 25 października, o stypendium 

Rektora dla najlepszych studentów - do 31 października  

Druki wniosków proszę drukować dwustronnie  

Wniosek o stypendium socjalne   

Wniosek o stypendium socjalne oraz druki oświadczeń.  

Przed wypełnieniem wniosku proszę się zapoznać z  „Informacje i wskazówki do Wniosku o stypendia socjalne” 

Znajdują się tu podstawowe informacje na temat prawidłowego wypełnienia wniosku.   

• klauzula informacyjna w związku z RODO (należy ją podpisać i złożyć wraz z wnioskiem - w przypadku 

składania więcej niż jednego wniosku wystarczy złożyć klauzulę tylko raz) – pobierz plik   

• druk Wniosku o stypendium socjalne, czyli Załącznik nr 1.0 do Regulaminu pomocy materialnej – 

pobierz plik  Przykład wypełnionego Wniosku – pobierz plik  

• (UWAGA: we wniosku o stypendium socjalne na rok akademicki 2018/2019 należy wpisać jedynie 

miesięczne dochody każdego członka rodziny; sposób ich wyliczenia, krok po kroku, nie będzie 

widoczny ani we wniosku, ani w zał. 1.1 do Regulaminu, we wniosku widać będzie tylko rezultat Państwa 

wyliczeń, które mogą Państwo zrobić na dowolnej odrębnej kartce).  

• oświadczenie członka rodziny o dochodach z 2017 r. oraz o dochodach uzyskanych po 2017 r., czyli  

Załącznik nr 1.1 do Regulaminu; oświadczenie składa każdy pełnoletni członek rodziny – pobierz  

plik   

• oświadczenie studenta, który nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i 

spełnia warunki pozwalające mu nie  uwzględniać we wniosku dochodów rodziców i rodzeństwa, czyli 

Załącznik nr. 1.3 do Regulaminu – pobierz plik   

• wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów, które podlegają opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30 f 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z 

późn. zm.), czyli Załącznik nr 1.2  do Regulaminu – pobierz plik (wzór ma charakter jedynie 

informacyjny: jak ma wyglądać zaświadczenie z US, jaki powinno mieć nagłówek).  

UWAGA: na wspólnym zaświadczeniu z US dla małżonków muszą być wyodrębnione dochody każdego 
z nich.   

Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów czyli 

Załącznik nr 2 do Regulaminu pomocy materialnej – pobierz plik  

Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych czyli Załącznik nr 3 do Regulaminu pomocy 

materialnej – pobierz plik  

• klauzula informacyjna w związku z RODO (należy ją podpisać i złożyć wraz z wnioskiem - w przypadku  

składania więcej niż jednego wniosku wystarczy złożyć klauzulę tylko raz) - pobierz plik   

  

Wzór wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych studentów   
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stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu pomocy materialnej – pobierz plik. W zależności od podstawy ubiegania 

się o stypendium, student składa wraz z załącznikiem nr 4 następujące załączniki jako uzasadnienie wniosku:  

  

1) Załącznik nr 4 A – dla studentów ubiegających się o stypendium Rektora na podstawie średniej ocen 

min. 4,5, – pobierz plik  

2) Załącznik nr 4B - dla studentów ubiegających się o stypendium Rektora na podstawie wysokich 

wyników sportowych, – pobierz plik  

3) Załącznik nr 4C - dla studentów ubiegających się o stypendium Rektora na podstawie osiągnięć 

naukowych lub artystycznych. – pobierz plik  

  

Wzór wniosku o zapomogę stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu pomocy materialnej pobierz plik  

  

Na początku każdego roku akademickiego student, który po raz pierwszy będzie pobierał świadczenie jest 

zobowiązany złożyć lub uaktualnić w przypadku zmiany dyspozycję z numerem konta bankowego na który WSNS 

będzie przesyłać kwotę przyznanego mu świadczenia (wzór dyspozycji stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu 

pomocy materialnej). Student  składa dyspozycję w Kwesturze WSNS pokój 209. – pobierz plik  

  

Wniosek o stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia  wniosek oraz wskazówki 

wypełniania wniosku - do pobrania na stronie ministerstwa (link)  
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