Załącznik nr 1

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO
Proszę o przyznanie zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej, stypendium socjalnego na rok
akademicki………………………………….. .
Dane wnioskodawcy :
Nazwisko.....................................................................................Imię.......................................................
Adres stałego zameldowania: ...................................................................................................................
Adres korespondencyjny: .........................................................................................................................
Nr PESEL: ............................................
1. Oświadczam Ŝe:
- jestem studentem WyŜszej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi:
na semestrze: ...............................................

nr albumu: ......................................

- zaliczyłem poprzedni semestr (nie dotyczy studentów semestru pierwszego)
2. Oświadczam, Ŝe liczba osób prowadzących ze mną gospodarstwo rodzinne wynosi: .............. i są to:
(w pozycji pierwszej proszę wpisać dane wnioskodawcy - studenta)
lp.

nazwisko i imię

rok
urodzenia

stopień
pokrewieństwa

dochód ogółem za
rok……………..

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Łącznie dochody netto osób prowadzących wspólne gospodarstwo
3. Oświadczam, Ŝe dochody netto osób prowadzących ze mną wspólne gospodarstwo rodzinne
wyliczone na podstawie PIT-ów za poprzedni rok kalendarzowy plus inne dochody nie podlegające
opodatkowaniu, które zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych brane są pod uwagę przy
ustalaniu sytuacji materialnej wynoszą łącznie: ............................................................................
(słownie:..................................................................................................................................................),
a miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka rodziny gospodarstwa rodzinnego,
w którym Ŝyję wyliczony wg algorytmu suma dochodów przez ilość członków gospodarstwa oraz
podzielona przez 12 m-cy wynosi: ......................... (słownie:….…………………………….………….
…………………………...….……) co potwierdzam stosownymi dokumentami tj. zaświadczeniami
z Urzędu Skarbowego oraz innymi dokumentami w przypadku posiadania dochodów nie
opodatkowanych.
Wykaz załączników dołączonych do podania:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 § 1 kodeksu karnego
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej
za podawanie nieprawdziwych danych, oświadczam, Ŝe podane wyŜej informacje dotyczące
spełnienia warunków niezbędnych do otrzymania świadczeń pomocy materialnej są kompletne
i zgodne ze stanem faktycznym.

Łódź, dnia...................................

......................................................
czytelny podpis wnioskodawcy

Decyzja Komisji Stypendialnej o przyznaniu stypendium socjalnego ze środków z dotacji
MNiSW
Po rozpatrzeniu wniosku Komisja Stypendialna przyznaje*/ nie przyznaje* stypendium socjalne
na semestr pierwszy*/drugi* w roku akademickim .................................................................................
Uzasadnienie:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Pouczenie :
Od niniejszej decyzji słuŜy wnioskodawcy moŜliwość odwołania się do Rektora WSZ ŁKO w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podpisy członków Komisji Stypendialnej
......................................................................
......................................................................
Łódź, dnia ..…………………

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

Na podstawie decyzji o ustaleniu wysokości stypendium socjalnego zatwierdzam do wypłaty
kwotę stypendium socjalnego .......................... słownie: .......................................................................
na semestr pierwszy*/drugi* w roku akademickim .............................................................................

Łódź, dnia ……………………

* niepotrzebne skreślić

…………………………………………..
Rektor WSZ ŁKO

