Data wpływu: ........................................................
Podpis osoby przyjmującej:...................................

Do Uczelnianej Komisji Stypendialnej
Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi
93-101 Łódź, ul. Brzozowa 3

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2015/16
Imię i nazwisko ………………………………………… Data urodzenia …………..………………………………………………………………….….
Adres zameldowania na pobyt stały Kod pocztowy ………………..………… Poczta ………………………..............……….…………
Miejscowość ………………………………...……………… ul. ……………………………………………………….…………………..…………………....
Kierunek …………………………...................................................…… numer albumu ……………………………………..………………
Rok studiów ……………................................................… Tryb studiów ..........................................................................
Proszę o dokonanie przelewu stypendium na rachunek nr:

Nr telefonu …………………………………………………………

Członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym:
Wypełnia uczelnia

Lp.

Imię i nazwisko

1
2
3
4
5
6
7

Stopień
pokrewieństwa*)

Data urodzenia

Miejsce zatrudnienia lub
nazwa szkoły/uczelni

Roczny dochód netto
w ubiegłym roku
kalendarzowym

Wnioskodawca

Średni miesięczny dochód netto na członka rodziny:
*)ojciec, matka (lub opiekunowie prawni), brat, siostra (do ukończenia 26 roku życia z wyjątkiem osób niepełnosprawnych), syn, córka,
współmałżonek

Oświadczam, że:
1. Nie studiuję równocześnie na innym kierunku studiów (jeśli tak, należy podać uczelnię, wydział, kierunek i rok
studiów) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
i nie ubiegam się poza uczelnią o przyznanie stypendium socjalnego i takich form pomocy nie otrzymuję.
2. Nie ukończyłem innego kierunku studiów (jeśli tak, należy podać uczelnię, wydział, kierunek, rodzaj studiów (I
stopień/II stopień) i rok ukończenia …………………………………………………………………………………………………………………...
3. Znane mi są przepisy dotyczące zakazu pobierania stypendiów na drugim kierunku studiów oraz wynikającego
z nich obowiązku zwrotu świadczeń nieprawnie pobieranych.
4. Przyjmuję do wiadomości obowiązek zwrotu świadczeń otrzymanych na podstawie nieprawdziwych danych.

...................................................
miejscowość, dnia

.................................................
podpis studenta

Do wniosku należy dołączyć:
1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach osiągniętych w roku poprzednim przez pełnoletnich członków rodziny
studenta.
2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego oraz oświadczenie o
wysokości uzyskanego dochodu w roku poprzednim, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o
zryczałtowanym podatku dochodowym (załącznik nr 1)
3. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach członków rodziny, którzy są właścicielami nieruchomości rolnych
4. Zaświadczenie o wysokości dochodów nie podlegających opodatkowaniu (alimenty, stypendia, zasiłki z pomocy społecznej
itp.)
5. Kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody
sądowej. Przy całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów – zaświadczenie od komornika.
6. Dokumenty potwierdzające wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą
sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny
7. Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni dla pełnoletniego rodzeństwa pobierającego naukę w szkole średniej lub wyższej.
8. W przypadku posiadania dzieci własnych lub przysposobionych- akt urodzenia dziecka
9. W przypadku utraty dochodu, dokumenty potwierdzające datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego
dochodu
10. W przypadku uzyskania dochodu, dokumenty określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca
11. Zaświadczenie z Urzędu Pracy (dotyczy osób bezrobotnych)
12. Kopię aktu zgonu rodziców
13. Kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub
rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko
14. Dokumenty potwierdzające zamieszkanie w domu studenckim lub innym obiekcie, jeżeli codzienny dojazd z miejsca
stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. (dotyczy tylko studentów
studiów stacjonarnych)
15. Inne uzasadnienie bardzo niskich dochodów (załącznik nr 2)

Decyzje Uczelnianej Komisji Stypendialnej
Uczelniana Komisja Stypendialna postanawia przyznać:
stypendium socjalne / stypendium socjalne w zwiększonej wysokości - mieszkaniowej
w kwocie ………………………. zł miesięcznie na okres 10 miesięcy (październik - lipiec)
Uczelniana Komisja Stypendialna postanawia nie przyznać:
stypendium socjalne / stypendium socjalne w zwiększonej wysokości – mieszkaniowej z następujących
względów: ………………………………………………………………………….………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Podpisy członków UKS: ………………………………………………………………………………………………………………………….….
Podpis przewodniczącego Uczelnianej Komisji Stypendialnej: ……………………………………………….………………..
Procedura odwoławcza: ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpisy członków OKS: …………………………………………………………………………………………………..………………………..
Podpis przewodniczącego Odwoławczej Komisji Stypendialnej: ………………………………………………………..……..

