
Data złożenia wniosku .....................    podpis przyjmującego wniosek ................................. 
 

 
 
Proszę o przyznanie zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej: 
 

1. stypendium socjalnego*, 
2. stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym 

obiekcie* 
* właściwe podkreślić 

 
 
Część A – wypełnia student 
 
Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium 

Imię i nazwisko 

PESEL Numer albumu Wydział Kierunek studiów 

Tryb studiów: 
stacjonarny 
niestacjonarny 

Rok studiów Semestr Grupa 

Adres korespondencyjny studenta telefon e-mail: 

Adres stałego zameldowania studenta oraz rodziny, na utrzymaniu której student pozostaje telefon: 

 
 
Dane dotyczące członków rodziny (w tym dzieci uczące się do 26-go roku życia) oraz dochody osiągnięte                  
w roku kalendarzowym ................ 
 
 
UTRATA I UZYSKANIE DOCHODU – zgodnie z § 9 Regulaminu Pomocy Materialnej dla Studentów. 
 

1. utrata dochodu z 2019r. TAK / NIE* …………………………………………………………………………… 
                                                                                                                          (wymienić członka rodziny, który utracił dochód) 
 
 

2. uzyskanie dochodu w 2019r.**  TAK / NIE* …………………………………………………………………… 
 (wymienić członka rodziny, który uzyskał dochód, okres uzyskania dochodu) 
 
 

 
3. uzyskanie dochodu w 2020 r. *** TAK / NIE* …………………………………………………………………… 

                                                                                                                     (wymienić członka rodziny, który uzyskał dochód, okres uzyskania dochodu) 

 
 
 
* właściwe podkreślić 
** dotyczy sytuacji, gdy dochód nie był uzyskiwany od początku 2019 r. 
*** dotyczy sytuacji, gdy dochód był uzyskiwany tylko w 2019 r. 
 
 
/Jeżeli w jednym z powyższych punktów zaznaczono "TAK", wówczas należy złożyć załącznik nr 3 do wniosku 
o przyznanie stypendium socjalnego/

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO  

W ROKU AKADEMICKIM 20……/20……. 



RODZINA SKŁADA SIĘ Z NIŻEJ WYMIENIONYCH OSÓB: 
 

W rubryce „Miesięczny dochód netto w 2019r.” należy wpisać łączny dochód danej osoby uzyskany z różnych źródeł (np. praca + alimenty + dochód z gospodarstwa rolnego). 
 

Lp.  

 
Nazwisko i imi ę 

 
Stopie ń 

pokrewie ństwa  

 
Rok 

urodzenia  

 
Miejsce zatrudnienia/ 

kształcenia 

Liczba miesi ęcy  
w  2019 

w którym dochód 
był osi ągany  

 
Miesięczny 

dochód netto***  
w 2019 r. 

 
Wypełnia 

Pracownik Działu 
Stypendiów 

1.  wnioskodawca      

        

        

        

        

        

        

 
1. Miesięczny dochód rodziny 

   

2. Miesięczna kwota alimentów płaconych na rzecz innych osób niebędących we 
wspólnym gospodarstwie domowym w 2019 r. 

   

3. Łączna kwota opłat poniesionych z tytułu przebywania członka rodziny w instytucji 
zapewniającej całodobowe utrzymanie w 2019 r. 

   

4. Miesięczny dochód uzyskany w 2020 roku    

5. Miesięczny dochód rodziny (pkt 1– pkt 2 – pkt 3 + pkt 4)    

6. Miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę (pkt 5: przez liczbę osób  
w rodzinie) 

   

 

*** Miesięczny dochód netto wylicza się dzieląc roczny dochód przez liczbę przepracowanych miesięcy w 2019 r. 



Oświadczam, że: 
1) znajduję się w trudnej sytuacji materialnej, 
2) ja oraz moja rodzina nie osiągnęliśmy innych dochodów niż podane powyżej, 
3) jestem świadomy/a, że prawo do stypendium socjalnego przysługuje mi tylko na jednym kierunku 

studiów, tylko na jednej uczelni, 
4) jestem świadomy/a, że stypendium socjalne  nie przysługuje mi, jeśli ukończyłem/łam już jeden 

kierunek studiów, 
5) zapoznałem się z warunkami wymaganymi do otrzymania stypendium socjalnego, 
6) zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Uczelni o trwałych zmianach w sytuacji mojej 

rodziny. 
 
 
.........................................................      ................................................ 

miejscowość, data        podpis studenta 
 
 

Do wniosku dołączam się następujące dokumenty: 
□ zaświadczenie o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na 
zasadach ogólnych - …….. egz., 
□ zaświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne - ……. egz., 

□ oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie 
przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowych od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne, 
□ oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym, 

□ zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za 
dany rok, 
□ decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, 

□ zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach 
przeliczeniowych, 
□ ................................................................................................................................................................... 
 
□ ................................................................................................................................................................... 
 
Część B – wypełnia student (tylko w przypadku ubiegania się o stypendium w zwiększonej wysokości z tytułu 

zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki) 
 

UZASADNIENIE 

adres mojego stałego zamieszkania to: adres w Kwidzynie/okolicach, gdzie obecnie zamieszkuję: 
 
………………………………………… ……………………………………………………………… 

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

Oświadczam, że odległość od miejsca mojego zamieszkania na pobyt stały - zameldowania do siedziby Powiślańskiej 

Szkoły Wyższej wynosi ................... km, a czas dojazdu zajmowałby ok. ………….. godz., w związku z czym 

codzienny, dojazd do PSW utrudniał mi w znacznym stopniu studiowanie, co powoduje konieczność zamieszkania 

przeze mnie w pokoju / mieszkaniu *  w Kwidzynie / okolicach*. 

 
 
Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 

1)         ..................................................................................................................................................... 

2)         ..................................................................................................................................................... 

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

                                                                                                               Data, podpis studenta 

 
 



Część C – wypełnia student 
Proszę o dokonanie przelewu świadczeń na rachunek bankowy nr: 

◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻ 
◻◻◻◻ ◻◻◻◻ 
 

.................................................................. 
data i podpis studenta 

 
 
Wyrażam zgodę na przelanie kwot przyznanych mi świadczeń pomocy materialnej na pokrycie kosztów 
czesnego 
 

.................................................................. 
data i podpis studenta 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
Oświadczam, że: 

- nie składałem/am  wniosku i nie pobieram świadczeń pomocy materialnej na innej uczelni lub innym kierunku studiów, 
- nie ukończyłem/am dotychczas żadnego kierunku studiów. 

 
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 § 1 kodeksu karnego (Dz.U. 2019 poz. 1950) oraz  
odpowiedzialności  dyscyplinarnej  za  podawanie  nieprawdziwych  danych,   oświadczam, że podane informacje zgodne są ze 
stanem faktycznym, a przedłożone przeze mnie zaświadczenia (oświadczenia) i inne dokumenty są zgodne z prawdą, a załączone  
i poświadczone przeze mnie kopie dokumentów są zgodne z oryginałami. 
Zobowiązuję się do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i wyrażam zgodę na potrącenie świadczeń niezależnie pobranych  
z otrzymywanych stypendiów. 
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów stypendialnych. Zostałem poinformowany  
o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 
 

.................................................................... 
data i podpis studenta 

 
 
Część D – wypełnia Uczelnia 
 
 

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta ...................   zł 
 
 

1. Kwota przyznanego stypendium socjalnego  

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

 

 
NIE PRZYZNANO STYPENDIUM Z POWODU: 
□ przekroczenia maksymalnego dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium, 

□ niekompletności wniosku, 

□ innego, jakiego ……………………………………………………………………………………. 

 
……..............................................
data i podpis Przewodniczącego 

Komisji Stypendialnej

 


