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……………………………………………… 
Potwierdzenie wpłynięcia wniosku (data , podpis) 

 

 

 

  

  
 

 
UWAGA! Należy dołączyć zał. 6 „Oświadczenie studenta…” 

DANE STUDENTA: 

Proszę o przelew kwoty przyznanych świadczeń na konto: 
 

                          

 
 

 
Aktualnie rodzina moja składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym:  

Lp. Imię i nazwisko członka 
rodziny 

Rok 
urodzenia 

Stopień 
pokrewieństwa 

RODZAJE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH W ROKU .............. (proszę 

wpisać TAK przy rodzaju dochodu uzyskiwanego) 
Czy 

dochód 
jest nadal 

uzyskiwany 
(wpisać 
TAK lub 

NIE) 

Dochody 
opodatkowane wg 
zaświadczenia z US 

Dochody 
opodatkowane 
zryczałtowanym 

podatkiem 
dochodowym  

Dochody z pacy za 
granicą 

Dochody 
niepodlegające 
opodatkowaniu  

1.   STUDENT      

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

 
 
 

Proszę o przyznanie (przy stypendium, o które student się ubiega należy wpisać TAK, w pozostałych polach NIE): 

1. STYPENDIUM SOCJALNEGO  

2. STYPENDIUM SOCJALNEGO O ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI  

NAZWISKO i  IMIĘ 
NR ALBUMU 

  

Adres stałego zameldowania na pobyt stały Adres do korespondencji 

  

Telefon kontaktowy Adres e-mail 

  

Rodzaj studiów     Kierunek studiów Rok studiów w rok akad. 
....................... Data rozpoczęcia studiów  

Tryb 
studiów 

stacjonarne  

1 st./ 
2 st./ 
jm./ 

Pedagogika/  
Praca socjalna/  
Administracja/ 

Pedagogika 
przedszkolna i 

wczesnoszkolna 

1 / 2 / 3 / 4 / 5 20____/ 20____ niestacjonarne  

WNIOSEK  
O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO W ROKU AKADEMICKIM .................................... 

KOMISJA STYPENDIALNA 
PEDAGOGIUM WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE 
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Przy ustalaniu wysokości dochodów wszystkich członków mojej rodziny utrzymującej się z tych dochodów nie został pominięty żaden 
rodzaj dochodu, który powinien zostać uwzględniony przy ustalaniu mojej sytuacji materialnej. 
 
Wśród członków mojej rodziny nie ma osoby/jest osoba*, która przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe 
utrzymanie. 
jeśli jest taka osoba – student zobowiązany jest wówczas dołączyć do wniosku pisemne wyjaśnienie sytuacji: imię i nazwisko członka 
rodziny przebywającego w ww. instytucji, jej nazwę, okres przebywania, rodzaj pokrewieństwa; osoba taka nie może być 
uwzględniona w składzie rodziny 
 

 
Alimenty świadczone na rzecz innych osób w roku .............. wynosiły ………………… zł  

 
Uzasadnienie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości  

(wypełniają tylko osoby, które wpisały TAK przy pkt. 2)  
 

Uzasadnienie………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Do wniosku załączam następujące dokumenty (rodzaj dokumentu, na kogo wystawiony i przez kogo) 
 

1. Zaświadczenie z Urzędu skarbowego _______ szt.  ............................................................................................................. 

2. Zaświadczenie /oświadczenie o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne w  .................. roku szt. ____...................................  

3. ........................................................................................................................................................................................ 

4. ........................................................................................................................................................................................ 

5. ........................................................................................................................................................................................ 

6. ........................................................................................................................................................................................ 

 
Świadomy odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych, w tym odpowiedzialności dyscyplinarnej oświadczam, że wszystkie załączone 

dokumenty oraz dane w nich zawarte, dotyczące rodzajów i wysokości dochodów mojej rodziny, żyjącej we wspólnym gospodarstwie domowym,  
są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym na dzień składania niniejszego wniosku. 

 
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz.U. 133 poz.883) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pedagogium Wyższą 

Szkołę Nauk Społecznych w Warszawie danych osobowych zawartych we wniosku. 
 

W przypadku opóźnienia we wnoszeniu opłat za studia, wynoszącego co najmniej  21 dni Uczelnia może przekazać stypendium na pokrycie 
zaległych opłat, o czym zostanę poinformowany w sposób przyjęty w Uczelni. 

 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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. 
 
 

 
 
 
……………………………         
(miejscowość, data) 
                                                                                                                                                           ………………………………………………………… 

                 Podpis studenta  
 
 
 
 
 
 
 
 
*ODPOWIEDNIE ZAKREŚLIĆ 


