
                  
 
                 Bieruń, dnia................................................ 
 
 
…........................................................................... 
                              Imię i nazwisko 
 
…........................................................................... 
                           Adres zamieszkania 
 
….......................................................................... 
                           Telefon kontaktowy 
 
 

WNIOSEK 
 

 
W sprawie przyznania stypendium dla studenta …................................................................................ 
                                                                                                          nazwa uczelni 
 
…............................................................................................................................................................................................ 
                                 wydział, kierunek, rok, semestr, planowany termin ukończenia studiów 
 
 
…............................................................................................................................................................................................ 
                                                                              system dzienny/zaoczny 
 
 

OŚWIADCZAM 
 

 

1. Nie ukończyłem 25 roku Ŝycia. 

2. Spełniam kryteria dochodu na członka w rodzinie określone przez Radę Miejską. 

3. Mieszkam i prowadzę gospodarstwo domowe wspólnie z następującymi osobami: 

 
rodzice/opiekunowie prawni                                                        rodzeństwo 
 
a).........................................................                                      c)........................................................... 
                  Imię i nazwisko                                                                                                Imię, data urodzenia 
 
b...........................................................                                     d)........................................................... 
                  Imię i nazwisko                                                                                                Imię, data urodzenia 
 
                       e).......................................................... 
           Imię, data urodzenia 
 
            f)........................................................... 
                         Imię, data urodzenia 
 
 
 



Do..wniosku..dołączam:  
 

1. Zaświadczenie uczelni o wpisie na dany rok i kierunek studiów. 
2. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej *............................................................... 
3. Kserokopię zaświadczenia uczelni potwierdzającego ukończenie roku akademickiego  

i średnią ocen za dany rok. 
4. Zeznania roczne o wysokości osiągniętego dochodu poniesionej straty – PIT, za poprzedni 

rok wszystkich członków rodziny, opiekunów prawnych, za wyjątkiem osób pełnoletnich 
nie studiujących. 

5. Zaświadczenie o uzyskanych dochodach za poprzedni rok, wynikających z przepisów 
ustawy o pomocy społecznej *................................................................................................... 

6. Zaświadczenie z uczelni o uzyskanych dochodach z tytułu otrzymanych stypendiów za 
poprzedni rok *........................................................................................................................... 

7. Zaświadczenie z uczelni o uzyskanych dochodach rodzeństwa z tytułu otrzymanych 
stypendiów na uczelni lub stypendium socjalnego za poprzedni rok *...................................... 

8. Zaświadczenie z Urzędu o przeciętnym dochodzie z pracy w indywidualnym gospodarstwie 
rolnym za poprzedni rok *.......................................................................................................... 

9. Zaświadczenie Urzędu Skarbowego wystawione dla osób prowadzących działalność 
gospodarczą o wysokości  dochodu za poprzedni rok oraz oświadczenie o uzyskanym 
dochodzie za poprzedni rok *..................................................................................................... 

10. Kserokopię aktu ślubu w przypadku pozostawania na utrzymaniu rodziców oraz 
oświadczenie o prowadzeniu odrębnego gospodarstwa domowego i źródeł jego utrzymania, 
zgodnie z wymogami określonymi przez Radę *....................................................................... 
 
* W przypadku, gdy punkty nie mają zastosowania naleŜy wpisać „nie dotyczy”. 

 
 
Oświadczam, Ŝe podane we wniosku dane oraz dane dołączonych do wniosku dokumentów są 
zgodne ze stanem faktycznym i zostałem uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań, zgodnie z art. 233 kodeksu karnego. 
 
 
WyraŜam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych i danych, które 
udostępniam w celu ustalenia i przyznania stypendium, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002 r. 
z późniejszymi zmianami). 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             …............................................................... 
           Podpis 


