
 
 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu świadczeń dla 
studentów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w 
Bielsku-Białej przyjętego Zarządzeniem 
Rektora nr 70/2020/2021 WSFiP w Bielsku-
Białej z dnia 28 września 2021 r 

 
Bielsko-Biała, dnia............................ 

Nazwisko i imię.................................................... Nr albumu......................... 
Rok studiów……….……. Semestr……………    
 
Adres zamieszkania……………………………………………………………..……… 
Telefon kontaktowy………...................... Nazwa grupy ………………………………      
Rodzaj studiów: stacjonarne / niestacjonarne * 
Kierunek studiów: Finanse i Rachunkowość / Informatyka / Bezpieczeństwo Wewnętrzne / Prawo/ 
Administracja/ Cyberprzestrzeń i Komunikacja Społeczna / Logistyka * 
 
Nr rachunku bankowego:  ____    ______    ______   ______    ______    ______     ______ 

 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO 
 

Wnoszę o przyznanie mi: 
 stypendium socjalnego*;  
 stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z uwagi na*: …..………………………….… 

…………………………………………………………………………………………. 

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

Lp. Nazwisko i Imię 
Stopień 

pokrewieństwa 
Data 

urodzenia 

Aktualne miejsce 
zatrudnienia nazwa 

zakładu pracy/nazwa 
szkoły inne źródła 

utrzymania, np. rolnik 
(KRUS), bezrobotny, 
brak stałych źródeł 

dochodu 

Dochód roczny 
netto 

 
Wypełnia uczelnia 

1  Student 
WSFiP 

   Dochód miesięczny 
na rodzinę: 

 
……………… 

2  
 

    

3  
 

    

4  
 

    

5  
 

    

6  
 

    Dochód miesięczny 
na osobę: 

 
……………… 

 
 

……………. 
podpis  pracownika 
administracyjnego 

7      

8      

9      

 

Wpłynęło dnia ………... 
L. dz. …………………...         



 
 

Oświadczam, że:  

 Posiadam statusu studenta studiów:  
o pierwszego stopnia  dłużej niż przez 9 semestrów**TAK / NIE*;  
o drugiego stopnia dłużej niż przez 7 semestrów**TAK / NIE*;  
o jednolitych studiów magisterskich dłużej niż przez 12 semestrów** TAK / NIE*;  

 Jestem absolwentem studiów I stopnia   TAK / NIE*;  
 Jestem absolwentem studiów II stopnia   TAK / NIE*;  
 Jestem absolwentem studiów jednolitych studiów magisterskich   TAK / NIE*;  
 Moja rodzina posiada gospodarstwo rolne  TAK / NIE*; 
 W mojej rodzinie uzyskano dochód z tyt. alimentów TAK / NIE*; 
 W mojej rodzinie uzyskano dochód z tyt. tzw. „ulga dla młodych”(art. 21 ust 1 pkt 148 

ustawy o PIT) TAK / NIE*; 
 Jestem kandydatem(tką) na żołnierza zawodowego lub żołnierzem zawodowym który 

podjął(eła) studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy 
i otrzymałem(am) pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o 
służbie wojskowej żołnierzy zawodowych TAK / NIE*; 

 Jestem funkcjonariuszem(szką) służby państwowej w służbie kandydackiej lub 
funkcjonariuszem(szką) służby państwowej który podjął(eła) studia na podstawie 
skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymałem(am) pomoc w związku 
z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie TAK / NIE*; 

 podane powyżej informacje dotyczące mojej rodziny pozostającej we wspólnym 
gospodarstwie domowym oraz wskazane rodzaje dochodów są prawdziwe, kompletne 
i zgodne ze stanem faktycznym; 

 Zapoznałem(am) się z Regulaminem świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły 
Finansów i Prawa w Bielsku - Białej oraz nie ubiegam się o przyznanie ani nie 
pobieram w/w stypendium na innym kierunku/ wydziale ani na innej uczelni. 
 

Do wniosku załączam następujące dokumenty: 
1. ...................................................... , 
2. ...................................................... , 
3. ...................................................... , 
4. ...................................................... , 
5. ...................................................... , 
6. ...................................................... , 
7. ...................................................... , 
 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 § 1 w zw. z § 6 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z późn. zm.) 
oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej za podawanie nieprawdziwych danych oraz obowiązku 
zwrotu bezpodstawnie pobranej pomocy materialnej, oświadczam, że podane wyżej informacje 
dotyczące mojej osoby, są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuje się do 
poinformowania Uczelni o zachodzących zmianach w mojej sytuacji rodzinnej i majątkowej 
mających wpływ na prawo do stypendium socjalnego. 

 
 

Bielsko-Biała dnia ......................................................  ………………………………….. 
własnoręczny podpis studenta 

 
*Niepotrzebne skreślić 



 
 

**(Obliczając okres posiadania statusu studenta należy uwzględnić wszystkie okresy studiowania na wszystkich uczelniach. 
Do okresu przysługiwania świadczeń wliczają się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach pierwszego 
stopnia , studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich , w tym semestry przypadające w okresie korzystania 
z urlopów od zajęć, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po 
uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach 
studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr).  

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż: 
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej  

z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała. 
Dane kontaktowe administratora: 
Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu email: ado@wsfip.edu.pl lub 
pisemnie na adres siedziby administratora. 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: 
Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (kontakt za pomocą adresu email: 
iod@wsfip.edu.pl) z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. 

b) Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania: 
Dane osobowe przetwarzane  Pani/Pana  przetwarzane są zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  
z dnia 20 lipca 2018r. Dz.U. poz. 1668 . 

c) Okres przechowywania danych: 
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce". 

d) Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
 dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie . 
 wniesienia skargi do organu nadzorczego , którym jest Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(PUODO), jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
Adres organu nadzorczego: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86 elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną 
na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt  
 
STWIERDZAM: (wypełnia pracownik Uczelni)*  
 
− kompletność złożonych dokumentów i potwierdzam miesięczny dochód netto przypadający na jednego członka rodziny 
studenta, ustalony na podstawie dokumentów przedłożonych przez studenta,  

−  wezwano studenta do uzupełnienia wniosku w dniu  ...................................................................................  
−  wniosek został uzupełniony w dniu ……………………….. 
 
        .....................................................................  
 .....................................................................                                                                         (podpis pracownika administracyjnego) 

 
 

Pouczenie 
 
Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:  

a. zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych 
studenta i członków rodziny studenta, wydane przez właściwy urząd skarbowy, zawierające informacje o: wysokości dochodu, 
wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne 
odliczonych od podatku, wysokości należnego podatku,  

b. zaświadczenia lub oświadczenia studenta i członków rodziny studenta dokumentujące wysokość innych dochodów,  
c. zaświadczenie Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego z działalności 

podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok składania wniosku, 

d. inne zaświadczenia lub oświadczenia studenta i członków rodziny studenta oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do pomocy 
materialnej, w tym:  
 dokument stwierdzający wiek dziecka,  
 orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,  
 prawomocny wyrok sadu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-

opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,  
 prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,  
 orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,  
 zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,  
 zaświadczenie z urzędu pracy o braku propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w przypadku bezrobotnych członków 

rodziny studenta lub studenta oraz o wysokości przyznanego świadczenia,  
 zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia,  

e. zaświadczenia studenta i członków rodziny studenta z właściwego organu gminy lub nakazy płatnicze o wielkości gospodarstwa 



 
 

rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres przyznania 
stypendium: 
 umowę dzierżawy oddanej w dzierżawę znajdującego się w posiadaniu studenta i członków rodziny studenta gospodarstwa rolnego 

na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania 
gospodarstwa w związku z pobieraniem renty określonej 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, - złożyć 
oświadczenie oraz okazać ww. umowę członkowi komisji, 

 umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez 
spółdzielnię rolniczą,  

 przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu 
lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,  

 kopię odpisu wyroku sadu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego 
treść ugody sadowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku 
uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub 
częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,  

 zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym 
okres przyznania stypendium, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,  

f. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,  
g. dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez studenta i członków 

rodziny studenta, 
h. kopię aktów zgonu rodziców,  
i. kopię aktu zgonu małżonka,  
j. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niepodlegające opodatkowaniu na podstawie 

przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

 
  



 
 

 
Załącznik Nr 2 do Regulaminu świadczeń dla 
studentów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w 
Bielsku-Białej przyjętego Zarządzeniem 
Rektora nr 70/2020/2021 WSFiP w Bielsku-
Białej z dnia 28 września 2021 r  
 

 
Załącznik nr 2 stosuje się zgodnie z §9 Regulaminu świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Finansów 
i Prawa w Bielsku – Białej w przypadku, gdy student nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego 
z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych.  
 

 
Bielsko - Biała, dnia ....................................  

Imię i nazwisko  
 
...........................................................................  
Adres zamieszkania  
 
...........................................................................  
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów 

prawnych lub faktycznych 
 
 
Ja niżej podpisany ……………………………… oświadczam, że nie prowadzę gospodarstwa 
domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.  
 
 
 
 
Bielsko - Biała, dnia………………………….                ……………………………………  

własnoręczny podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


