Wpisano do rejestru pod nr……………………
Data wpływu wniosku………………………...
Podpis pracownika…………………………...
KOMISJA STYPENDIALNA
WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU I ZARZĄDZANIA
W CIECHANOWIE
Termin składania wniosku upływa 15 października 2018r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ
w roku akademickim ........................................
Nazwisko i imię

PESEL
Nr

Kierunek

albumu

studiów

Imię

Imię

ojca -

matki Rok studiów -

Studia stacjonarne *
Numer konta
bankowego

-

Grupa -

Studia niestacjonarne*
-

Numer telefonu kontaktowego

-

-

-

-

Dotychczas przyznane stypendia :

Adres do korespondencji
* - właściwe zakreślić

I. Proszę o przyznanie mi pomocy materialnej w postaci stypendium socjalnego.
1. Dane dotyczące członków rodziny ( w tym dzieci do 26 roku życia)
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwisko i imię

Rok
urodzenia

Stopień
pokrewieństwa

wnioskodawca

Miejsce zatrudnienia (nazwa i adres
zakładu pracy) lub inne źródła
dochodu oraz informacje o uczącym
się rodzeństwie.

2. Dochody członków rodziny studenta osiągnięte w roku kalendarzowym ........................................
Dochody w roku kalendarzowym: 2017r.
Lp.

Członkowie rodziny
(nazwisko i imię)

Opodatkowane na zasadach
ogólnych*

Opodatkowane
zryczałtowanym
podatkiem
dochodowym*

Inne nie
podlegające
opodatkowaniu

Ogółem

1.
2.
3.
4.
5.
6.
* - wpisuje się dochód po odliczeniu podatku należnego, składek na ubezpieczenie społeczne oraz
sumy składek na ubezpieczenie zdrowotne
3. Roczny dochód netto w rodzinie wynosi:

..................... zł ..........gr

4. Łączny miesięczny dochód netto w rodzinie wynosi:

.....................zł ...........gr

5.Miesięczny dochód netto przypadający na członka rodziny studenta w ostatnim roku podatkowym
.....................zł ...........gr

wynosi:

Oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z Regulaminem przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej
dla studentów ze środków budżetu państwa dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Zarządzania
w Ciechanowie.
2. Świadomy(-a) odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej za podanie niezgodnych
z prawdą oświadczeń stwierdzam, że podane we wniosku i załącznikach dane o stanie
i dochodach mojej rodziny są zgodne ze stanem faktycznym
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz
przepisami wewnętrznymi w Wyższej szkole Biznesu i Zarządzania w Ciechanowie, wyłącznie w celu
i zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji wniosku o przyznanie pomocy materialnej. Wiem
o przysługującym mi prawie wglądu i poprawiania moich danych osobowych.
Data.......................................

...................................................................
(podpis studenta składającego wniosek)

Pieczątka Dziekanatu poświadczająca zaliczenie semestru przez Studenta
Semestr letni

Semestr zimowy

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
………………………………………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... .....................................................
................................................................................................................................................................................................

