WNIOSEK

o przyznanie socjalnej pomocy materialnej
Dziekan Wydziału
...............................................
Olsztyńskiej Szkoły Wyższej
im. Józefa Rusieckiego
Rok akademicki 2018/2019
NR KONTA STUDENTA

Telefon kontaktowy
DANE STUDENTA (Proszę wypełnić drukowanymi literami ) (zakreślić odpowiedni kwadrat)

Imię

Nazwisko

Kierunek i stopień studiów Rok studiów
stacjonarne

Nr indeksu

Tryb studiów
niestacjonarne

Adres zameldowania na pobyt stały

Proszę o przyznanie mi socjalnej pomocy materialnej w formie :
(zakreślić odpowiedni kwadrat)

ZAPOMOGI

Dochód netto
MIESIĘCZNY DOCHÓD NA OSOBĘ WEDŁUG OŚWIADCZENIA ZE STRONY NR 2 (poz 19)
WYNOSI:

Dodatkowe uzasadnienie wniosku przez studenta.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE STUDENTA

Świadomy(a)odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych i obowiązku zwrotu bezpodstawnie pobranego
świadczenia pomocy materialnej oświadczam, że informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:
1.Oświadczenie o wysokości dochodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
2.Oświadczenie o wysokości i źródłach dochodu nie podlegającego opodatkowaniu.
3.Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych informacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
4.Oświadczenie studenta o nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.

………………………………………….
data i podpis studenta

…………………………….
wniosek wpłynął dnia

…………………………………………
Podpis przyjmującego

1

Składki na
ubezpieczenia
społeczne
odliczone od
dochodu

Dochód po
odliczeniach
(od poz 5
odjąć
poz 6, 7 i 8)

9

Podatek należny

Składki na
ubezpieczenia
zdrowotne
zaświadczenie

Dochód

1

Dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, wg zaświadczenia
z Urzędu Skarbowego za rok 2017

Przychód

Członkowie rodziny
studenta
nazwisko i imię

Stopień pokrewieństwa

OŚWIADCZENIE STUDENTA ORAZ CZŁONKÓW JEGO RODZINY DOTYCZĄCE DOCHODÓW Z ROKU 2017 (poprzedni rok kalendarzowy)

2

3

4

5

6

7

8

X

X

X

X

X

X

X

Dochody
opodatkowane
zryczałtowanym
podatkiem
dochodowym
załącznik
nr 1

Dochody niepodlegające opodatkowaniu
załącznik nr 2
Dochody z
gospodarstwa
rolnego(ilość
hektarów przelicz
w roku

Kwota
alimentów
otrzymanych
w 2017r.

MOPS
GOPS

2017x3399,00zł

10

11

Kwota
innych z
2017zł.

12

13

Alimenty
przekazywane
przez danego
członka
rodziny na
rzecz osoby
spoza rodziny
w 2017r.

Dochód netto
razem w 2017r.
(suma poz
9+10+11+12+13
-14 )

14

15

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
16

17.Suma dochodów netto całej rodziny w
roku 2017 przepisać z (poz. 16 )

= ............................. zł. ..................gr.

*

SUMA DOCHODÓW NETTO

18.Miesięczny dochód rodziny - kwota z poz. nr 17
podzielona na 12 miesięcy:

19.Miesięczny dochód na osobę-kwota z poz. 18 podzielona przez ilość osób w rodzinie:

= ............................ zł. ..................... gr.

= ........................... zł. .................gr. Miesięczny dochód wpisać na str. nr 1 wniosku

W przypadku braku składki zdrowotnej wpisujemy 0
.....................................................
data i podpis studenta
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Załącznik nr 1

Rok akademicki 2018/2019

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

…………………………………

(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie )

pokrewieństwo w stosunku do studenta

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODU OPODATKOWANEGO
ZRYCZAŁTOWANYM PODATKIEM DOCHODOWYM W ROKU 2017.

(w ubiegłym roku kalendarzowym)
Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2017 uzyskałam/uzyskałem
działalności opodatkowanej w formie:

dochód z

(zakreślić odpowiedni kwadrat)

ryczałtu ewidencjonowanego 
karty podatkowej 
1. Deklarowany przeze mnie dochód, po odliczeniu kwot z pozycji 2 – 4, wyniósł:
.......................... zł .............. gr.
2. Należne składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły ............................ zł......gr.
3. Należne składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły ............................ zł......gr
4. Należny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł

............................ zł......gr

 Załącznik - PIT 28
 Załącznik –decyzja o wysokości podatku dochodowego

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

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

(miejscowość, data)

(podpis osoby składającej oświadczenie)
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Załącznik nr 2

Rok akademicki 2018/2019

....................................................................................
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie )

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI I ŹRÓDŁACH DOCHODU
NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU, KTÓRY ZOSTAŁ OSIĄGNIĘTY W
ROKU 2017 (w ubiegłym roku kalendarzowym)
ŹRÓDŁA DOCHODU

dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego wraz z załącznikami z Urzędu Gminy o hektarach przeliczeniowych
(zaświadczenie)

dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego w przypadku dzierżawy( umowa dzierżawy)
zasiłki rodzinne(zaświadczenie)
zasiłki wychowawcze(zaświadczenie)
pielęgnacyjne(zaświadczenie)
alimenty(zaświadczenie)
należności pieniężne z tytułu wynajmu pokoi gościnnych
renty, odszkodowania, dodatki, ryczałty, ekwiwalenty wyłączone z opodatkowania(decyzje)
należności z tytułu pełnienia funkcji społecznych, obywatelskich pełnienia mandatu posła lub senatora(zaświadczenie)
inne
Oświadczam, że w roku kalendarzowym 2017 całe gospodarstwo domowe uzyskało dochód
niepodlegający opodatkowaniu z następujących źródeł, w wysokości:
źródło dochodu

wysokość dochodu

. dochód z gospodarstwa rolnego
(a. liczba hektarów przeliczeniowych w roku 2017:…………….

…………..zł. …….. gr.

b. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych
z 1 ha przeliczeniowego w roku 2017 wynosi: 3399,00 zł
dochód z gospodarstwa = poz. „a” pomnożona przez poz „.b”)

. ………………………………………………….
. ………………………………………………….
. ………………………………………………….
. ………………………………………………….
. ………………………………………………….
. ………………………………………………….

…………..zł. …….. gr.
…………..zł. …….. gr.
…………..zł. …….. gr.
…………..zł. …….. gr.
…………..zł. …….. gr.
…………..zł. …….. gr.

Razem wysokość uzyskanych ww. dochodów nie podlegających opodatkowaniu
wyniosła w roku 2017
.................................. zł ..........gr.

POUCZENIE
Oświadczenie obejmuje dochody w zakresie nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem
dochodowym (art. 3pkt 1 lit c ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach
rodzinnych):

...................................................
(miejscowość, data)

.................................................................
(podpis osoby składającej oświadczenie)
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Załącznik nr 3

………………………………………….
Nazwisko i imię studenta
………………………………………….
………………………………………….
Adres
………………………………………….
Wydział
………………………………………….
Kierunek studiów, rok studiów

OŚWIADCZENIE
Uprzedzona/y/ o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 kk §1, który brzmi: Kto, w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub
cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego
pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. / Dz. U. z
1997 r. nr 88, poz. 553/ oświadczam co następuje:


dokumenty dołączone do wniosku o pomoc materialną na rok akademicki 2018/2019 stanowią komplet
dokumentacji poświadczającej dochody moje i mojej rodziny w roku ………. , a dane w nich zawarte
są zgodne ze stanem faktycznym;



wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2019 złożyłam/em/
tylko na kierunku……………………...................................................................
stanowiącym tryb
studiów stacjonarnych*/ niestacjonarnych* w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego;



we wniosku pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2019 podałam/em/ aktualny stan mojej
rodziny w dniu złożenia wniosku;



zapoznałam/em się z treścią art. 184 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005
r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami i potwierdzam, że studiuję* / nie studiuję * na innym
kierunku (podać jakim) …………………………..………………………..
w uczelni (podać nazwę
uczelni)……………………………………………………………………….. oraz, że nie otrzymuję
żadnych świadczeń stypendialnych*



zapoznałam/em się z treścią art. 184 ust.5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005
r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zmianami) i oświadczam, że jestem uprawniona/y do pobierania
świadczeń



wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Olsztyńską Szkołę Wyższą im. Józefa Rusieckiego w
Olsztynie danych osobowych zawartych we wniosku o świadczenia pomocy materialnej (zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 Dz. U. 2018, poz. 1000)

Treść art. 184 ust.4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: „Student studiujący równocześnie na kilku
kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na
jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów”
Treść art. 184 ust.5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: „Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku
studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173,
chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego
magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.”

Olsztyn, dnia ………………………

…………………………………………..
podpis składającego oświadczenie

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 4

………………………………………….
Imię i nazwisko studenta
………………………………………….
………………………………………….
Adres
………………………………………….
Wydział
………………………………………….
Kierunek studiów; rok studiów

OŚWIADCZENIE STUDENTA
NIE PROWADZĘ WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO
Z RODZICAMI
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*, oświadczam,
że nie prowadzę wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.

……………………………………
Miejscowość oraz data

…………………………………………..
Czytelny podpis studenta

*Art. 286 § 1 Kodeksu Karnego (Dz.U.z 1997 r., Nr 88, poz 553 z póżn. zm.):
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub
cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania
przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
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