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Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczeń w Bydgoskiej Szkole Wyższej 

 

 

Data złożenia wniosku ………………. 

………………………………………….. 

imię i nazwisko oraz PESEL        Liczba załączników …………… 
 

semestr ….…….. rok ……………. kierunek ……………………………….……. nr albumu ………………. 

 

………………………………….…………………………………………….………………………………… 
adres stałego zamieszkania telefon kontaktowy 

 

………………………………….…………………………………………….………………………………… 
adres do korespondencji jeśli jest inny niż zamieszkania  

 

Forma  

□ studia stacjonarne, 

□ studia niestacjonarne 

    Stopień 
 

□ studia pierwszego stopnia, 

□ studia drugiego stopnia 

□ jednolite studia magisterskie 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO 

na semestr ………………… w roku akademickim ………../……… 

 

Proszę o przyznanie zgodnie z Regulaminem świadczeń: 

□ stypendium socjalnego, 

□ stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości 
* określić wnioskowane świadczenia stawiając X 

 
I. Dane dotyczące członków rodziny oraz dochody osiągnięte w roku kalendarzowym ………….. 

 

 

Lp. 

 

Nazwisko i imię 

 

Data 
urodzenia 

(dd-mm-rrrr) 

 

Pokrewieństwo 

Miejsce zatrudnienia, 
źródło utrzymania, 

rodzaj szkoły 
(w ……….. roku) 

Roczny dochód 

w .........… r. 

 

Wpisać 
ilość 

miesięcy 

Wypełnia 

organ 

    

student 
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1. Roczny dochód rodziny 
   

2. Miesięczny dochód rodziny (pkt 1 : 12) 
   

3. Przeciętny miesięczny dochód utracony w roku ……….. 
   

4. Miesięczny dochód uzyskany w roku ………………… 
   

5. Miesięczny dochód rodziny po odliczeniu utraconego dochodu/doliczeniu 

uzyskanego dochodu (pkt 2 - pkt 3 + pkt 4) 

   

6. Miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę (pkt 5 : Lp.) 
   

II. DODATKOWE OŚWIADCZENIE STUDENTA DOTYCZĄCE SYTUACJI  

MATERIALNEJ RODZINY NA DZIEŃ SKŁADANIA WNIOSKU 

Gdy nie zaistniała wymieniona niżej sytuacja należy wpisać nie dotyczy 

 
Sytuacja rodziny 

 
Imię i nazwisko członka/ów rodziny 

Nie jest zarejestrowany/a 
w urzędzie pracy i nie uzyskuje dochodu 

 

Jest zarejestrowany/a w urzędzie pracy i nie pobiera 
żadnych świadczeń z urzędu pracy 

 

 

Jest zarejestrowany/a w urzędzie pracy i pobiera 
świadczenia z urzędu pracy (np. zasiłek dla bezrobotnych, 

stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, itp.) 

 

Rodzeństwo lub dzieci studenta w wieku 18-26 lat 
niepobierające nauki 

 

W roku …….. posiadał/a gospodarstwo rolne 
 

W roku …….. pobrał/a alimenty 
(kto, kwota alimentów pobrana w ………. roku) 

 

W roku …………. pobrał/a zaliczkę alimentacyjną 
W kwocie ……………… 

 

Pobierał/a lub pobiera rentę rodzinną od ……..do ……….. 
 

Przebywał/a lub przebywa na urlopie wychowawczym 
Od…………………..do……………………….. 

 

Pobierał/a lub pobiera zasiłek chorobowy 
Od……………………..do……………………… 
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Obecna sytuacja materialna rodziny uległa zmianie w stosunku do …………………… roku w następujący sposób: 

 

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

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

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

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

Do wniosku dołączam następujące dokumenty : 

(*wykaz dokumentów –Regulamin  świadczeń Bydgoskiej Szkoły Wyższej m.in. § 22) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. UZASADNIENIE WNIOSKU O ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM SOCJALNEGO 

(wypełniamy w przypadku ubiegania się o zwiększone stypendium socjalne) 

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

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

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

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

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

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

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

(proszę wskazać na czym polega utrudnienie lub uniemożliwienie zamieszkiwania w trakcie studiów w miejscu stałego 

zamieszkania, można podać odległość, czas dojazdu, środki komunikacji- w sposób umożliwiający Komisji ocenę 

stopnia trudności), 
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Do wniosku dołączam następujące dokumenty: 

1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………….. 

3. ………………………………………………. 

4. ……………………………………………….. 

5. ………………………………………………. 

 

 

 
……………………………….. ………………………… 

(miejscowość, data) (podpis studenta) 

 

 

 

 
 

IV. Podanie (ROR) 
 

Proszę o przekazywanie wszystkich świadczeń pomocy materialnej na numer konta: 
 
 

                          

 

w banku:.............................................................................................................................., 

Jednocześnie oświadczam, że jestem właścicielem/ współwłaścicielem 

wymienionego rachunku bankowego. 

 
UWAGA! powyższa dyspozycja ważna jest aż do złożenia podania o zmianę konta. 

 

Oświadczam, że: 

 
1) ja oraz moja rodzina nie osiągnęliśmy innych dochodów niż podane powyżej, 

2) powyższe dane są prawdziwe, 

3) zapoznałem (am) się z warunkami wymaganymi do otrzymania stypendium socjalnego. 

4) zapoznałem (am) się z Regulaminem świadczeń Bydgoskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 

 

…………………….…… .………..……… 

        (miejscowość, data)           (podpis studenta) 
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O Ś W I A D C Z E N I A 

Niniejszym oświadczam że: 

1) Podane we wniosku informacje dotyczące spełnienia warunków niezbędnych do otrzymania 

świadczeń są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. 

2) W roku akademickim ………../……….. nie pobieram świadczeń pomocy materialnej 

 i nie będę ubiegał się o takie świadczenia na innym kierunku. 

3)  Jestem / nie jestem*  kandydatem na żołnierza zawodowego, żołnierzem zawodowym, 

funkcjonariuszem służb państwowych. 

Oświadczam,  iż   zgodnie   z   art.   233   kodeksu   karnego   zostałem/łam   

uprzedzony/na o odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

* niepotrzebne skreślić 

 

…………………………………… 

          data i podpis studenta 

 

 

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym 

wniosku dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu stypendialnego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.). Zostałem poinformowany  

o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji. 

 

 

 

…………………………………… 

          data i podpis studenta 

 

 

 

 
………………………………………………. 

   data i podpis osoby przyjmującej wniosek 


