Data złożenia wniosku ...................................

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
na rok akademicki 2019/2020
Część A – wypełnia student
I. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium

Imię i nazwisko studenta......................................................................
aktualny rok studiów ................. semestr.......................
studia I stopnia/II stopnia/doktoranckie (podkreślić właściwe)
wydział……………………………………… kierunek……………………………………...
tryb stacjonarny/niestacjonarny (podkreślić właściwe)
wydział Warszawa/Gdańsk (podkreślić właściwe)
nr albumu.......................

Proszę o przyznanie mi: (właściwe zaznaczyć)
1. stypendium socjalnego,
2. stypendium specjalnego w zwiększonej wysokości, zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Warunkiem ubiegania się o zwiększenie jest
szczególna sytuacja studenta.

II. Dane dotyczące członków rodziny (w tym dzieci do 26 r.ż. pozostające na
Stopień
Pokrewieństwa
1. Student
2.
3.
4.
5.
6.

utrzymaniu rodziców)

Imię i nazwisko

Rok
urodzenia

III. Dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym 2018

Członkowie rodziny
(imię i nazwisko)

Lp.

Dochody netto (w zł)
inne
opodatkowane
opodatkowane
zryczałtowanym niepodlegające
na zasadach
opodatkowaniu
podatkiem
ogólnych*
***
dochodowym**

Ogółem

1.
2.
3.
4.
5.
Razem
* Wpisuje się dochód po odliczeniach podatku należnego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz sumy składek na
ubezpieczenie zdrowotne.
** Wpisuje się dochód na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn.24 lipca
2019
***Patrz: pouczenie.

1. Ogółem dochód roczny rodziny wyniósł ................................ zł.
2. Alimenty świadczone na rzecz innych osób w roku …. wyniosły.............................zł.
3. Dochód utracony wyniósł ................................ zł.
4. Opłata ponoszona za członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
w roku .......... wyniosła ................................zł.
5. Dochód roczny rodziny po odliczeniu zobowiązań oraz utraty dochodu wykazanych w pkt 2-4 wniosku
wyniósł................................ zł.
6. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wyniósł rocznie ................... zł, miesięcznie ................... zł.
7. Oświadczam, że:
1) prowadzę / nie prowadzę wspólne gospodarstwo domowe z rodzicami (właściwe podkreślić);
2) ja oraz moja rodzina nie osiągnęliśmy innych dochodów niż podane powyżej,
3) powyższe dane są prawdziwe,
4) zapoznałem się z warunkami wymaganymi do otrzymania stypendium socjalnego.

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

………..........................................
(podpis studenta ubiegającego się o stypendium)

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1) zaświadczenie o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach
ogólnych,
2) oświadczenie o dochodzie niepodlegajacym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (w/g wzoru określonego
w załączniku 1),
3) zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany rok,
4) decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
5) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych,
6) ..............................................................................................................................................................................................

Część B – wypełnia student
UWAGA!! Proszę wybrać i wskazać jeden z dwóch podanych niżej wariantów!
a) Proszę o dokonywanie przelewu świadczeń na rachunek:
nazwa banku ............................................................................................................................
nr rachunku:

Oświadczam, że jestem właścicielem lub współwłaścicielem wyżej wymienionego numeru konta.
.......................................................
data i podpis studenta
b) Proszę o dokonywanie przelewu świadczeń bezpośrednio na Indywidulane Konto Studenckie w celu
pokrycia kosztów czesnego.
......................................................
data i podpis studenta
OŚWIADCZENIE
Świadoma/y odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawdziwych informacji - art. 233 § 1 kk („kto składając zeznanie
mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”), odpowiedzialności na podstawie
art. 286 § 1 kk („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”) oraz odpowiedzialności
cywilnej i dyscyplinarnej oświadczam, że:
1) podane przeze mnie dane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym;
2) przedłożone przeze mnie zaświadczenia (oświadczenia) dokumentują wszystkie dochody członków mojej rodziny, które
zobowiązana/y byłam/em wykazać we wniosku;
3) nie pobieram stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi, stypendium rektora na innej
uczelni lub innym kierunku studiów;
4) zapoznałam/em się z zasadami przyznawania świadczeń określonymi w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla
studentów i doktorantów PJATK, w tym z okolicznościami, które wykluczają uprawnienia do świadczeń;
5) zobowiązuję się do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;
6) wyrażam zgodę na potrącenie nienależnie pobranych świadczeń z otrzymywanych stypendiów;
7) zobowiązuję się niezwłocznie złożyć stosowny wniosek do Komisji Stypendialnej w przypadku zmiany liczby członków
rodziny lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń, zwłaszcza uzyskania i utraty dochodu, zmiany miejsca
zamieszkania w trakcie studiów, ukończenia przez członka rodziny 26 – roku życia, jeśli uczy się w szkole lub w szkole
wyższej i nie jest to ostatni rok jego nauki.

..........................................................
data i podpis studenta
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:
1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przyznawaniem świadczeń studentom, doktorantom oraz innym
osobom uprawnionym jest Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych, ul. Koszykowa 86, 02 – 008 Warszawa,
reprezentowany przez Rektora.
2. W Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych powołany został inspektor ochrony danych (adres e-mail:
iod@pja.edu.pl).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznawania świadczeń.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przez okres archiwizacji dokumentacji.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (tj. wypełnienie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze).
6. Dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym do przetwarzania danych w imieniu administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
1) żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
2) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Realizacja zadań w zakresie przyznawania świadczeń znajduje podstawę w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668).

Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania tychże danych, gdy ubiega się o przyznanie świadczeń.
...................................................
data i podpis studenta

Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego
OŚWIADCZENIE STUDENTA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STYPEDNIUM SOCJALNE
Oświadczam, że ubiegam się/ nie ubiegam się * o stypendium socjalne na żadnej innej uczelni poza PJATK.
Oświadczam, że nie ukończyłam/łem wcześniej żadnych studiów I ani II stopnia (wyjątkiem jest student studiów II
stopnia, który kontynuuje naukę po ukończeniu studiów I stopnia po uzyskaniu tytułu licencjata bądź inżyniera w
celu uzyskania tytułu zawodowego magistra).
W związku z art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ** oświadczam, że
pierwsze studia rozpocząłem/rozpoczęłam w roku akademickim …………………… na (nazwa uczelni)
…………………………………………………………………………………………………………………
*właściwe podkreślić
** Student nie może pobierać stypendium dłużej, niż przez 6 lat na wszystkich uczelniach i studiach każdego
stopnia łącznie.

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

..............................................
(podpis osoby ubiegającej się o stypendium)

POUCZENIE
Oświadczenie obejmuje następujące dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym
od osób fizycznych:
– renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
– renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o
zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
– świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach
przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach,
zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
– dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
– świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy
przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik
Radzieckich,
– emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub
eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
– renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich
rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy
Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,
– zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń
społecznych,
– środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub
międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie
jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów,
właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za
pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów,
którym służyć ma ta pomoc,
– należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą - w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu
podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych
jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,
– należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek
policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw
sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne

wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych
organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
– należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji,
Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały
dochód,
– wynagrodzenia członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu użytkowania przez spółdzielnię wniesionych wkładów
gruntowych,
– alimenty na rzecz dzieci,
– stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym oraz w przepisach o stopniach naukowych i
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,
– kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności
związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
– należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach
wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
– dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
– dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
– ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",
– ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w
latach 2003-2006,
– świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
– dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
– dochody uzyskane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej
Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
– renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
– zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postepowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
– świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

