(miejscowość, data)

Do Zarządu Towarzystwa
im. Ks. Piotra Wawrzyniaka
w Śremie
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM
Na podstawie uchwały Nr 8/2011 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium
przez Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzyniakaskładam wniosek o przyznanie
na rok akademicki ........./......... stypendium dla:

……………………………………………………………..
Nazwisko i imię

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres stałego zamieszkania

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres czasowego zamieszkania

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres do korespondencji, gdy różni się od adresu stałego zamieszkania i/lub adresu czasowego zamieszkania

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa uczelni

……………………
Rok studiów

………………………………….
kierunek studiów

……………………………………………
Data i miejsce urodzenia

………………………………..
PESEL

…………………………………………………………………………
wydział

………………………………………………. ……………………………………
nr telefonu
e-mail

…………………………………………………………
seria i nr dowodu osobistego

Informacje o dotychczasowym wykształceniu:
……………………………………………………………….
Poziom wykształcenia

……………………………………………………………………….
Ukończona szkoła

1. Informacje uzasadniające ubieganie się o przyznanie stypendium
a) oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we
wspólnym gospodarstwie domowym:
Wysokość
Imię i nazwisko
Data
Miejsce
Stopień
Lp.
dochodu
członka rodziny
urodzenia
pracy/nauki
pokrewieństwa
w zł.

Łączny dochód całego gospodarstwa
b) oświadczam, że posiadam/nie posiadam* gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni
ha przeliczeniowych, co daje dochód netto w kwocie
zł.

Średni miesięczny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego (zgodnie
z załączonymi dokumentami) wynosi
zł.
(słownie
zł.)

c) wniosek uzasadniam trudną sytuacją materialną, wynikającą z niskich dochodów na
osobę w rodzinie, a także występującymi w rodzinie:

(podać przyczyny, które uzasadniają ubieganie się o przyznanie stypendium np. bezrobocie, niepełnosprawność,
ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, nieumiejętność wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm, narkomania, niepełna rodzina, wystąpienie zdarzenia losowego)

2. Oświadczenie
Proszę o przekazanie środków finansowych na rachunek bankowy:Nazwa banku
Numer
Posiadacz rachunku

3. Do wniosku załączam:
a) dokumenty
potwierdzające
źródło
dochodu
w
rodzinie
uzyskane w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
Lp.

Wykaz dokumentów dołączonych do wniosku

1

zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodunettouzyskanego z tytułu
zatrudnienia na umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę o dzieło
(w przypadku uzyskania dochodu z zakładu pracy)

2

zaświadczeniez ZUS o wysokości pobieranej emerytury lub renty, świadczeń
lub zasiłków przedemerytalnych

3

4

zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu, a w przypadku pobierania
świadczeń pieniężnych zaświadczenie o ich wysokości w kwocie netto
(w przypadku zarejestrowania w Urzędzie Pracy)
zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy
społecznej - zasiłki rodzinne /zasiłki okresowe/zasiłki stałe/
- wraz z dodatkami do nich
(w przypadku pobierania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej)

5

zaświadczenie albo oświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznejopobieraniu
dodatku mieszkaniowego

6

zaświadczenie albo oświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej
(w przypadku pobierania zasiłku pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego lub
świadczenia pielęgnacyjnego wraz z dodatkami do nich)

7

zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości świadczeń pieniężnych z ZUS lub
zakładu pracy
(w przypadku pobierania świadczenia z tytułu urlopu macierzyńskiego)

8

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
(w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej )

11

12

13

zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto uzyskanym przez
młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie do zawodu lub
przyuczenie do wykonywania określonej pracy
(w przypadku przygotowania ucznia do wykonywania zawodu)
zaświadczenie wystawione przez uczelnię potwierdzające status studenta oraz
zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium
(w przypadku studiujących członków rodziny)
zaświadczenie albo oświadczenieo wysokości przyznanych przez Sąd i
pobieranych alimentów
(w przypadku przyznania/pobierania alimentów)

14

zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności
egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów
(w przypadku nieściągalności alimentów)

15

oświadczenie w przypadku pobierania/otrzymywania alimentów
dobrowolnych

16

zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej albo oświadczeniew przypadku
pobierania zaliczki alimentacyjnej z funduszu alimentacyjnego

Liczba
załączników

17

oświadczenie o wysokości przekazywanych alimentów
(w przypadku, gdy członkowie rodziny są zobowiązani do ich płacenia na
rzecz osób spoza rodziny)

18

zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego
wyrażonej w hektarach przeliczeniowych

19

inne zaświadczenia lub oświadczenia: (np. oświadczenie o dochodach z pracy
dorywczej, z tytułu wynajmu lokalu, dochody i świadczenia uzyskane
za granicą, oświadczenie osoby bezrobotnej nie zarejestrowanej
o nieuzyskiwaniu dochodów, zaświadczenie potwierdzające zawieszenie
prowadzenia działalności gospodarczej i inne, jakie?)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

a) Świadectwo maturalne
b) Zaświadczenie o przyjęciu na studia lub dokument potwierdzający ,że jest się
studentem danej uczelni

Pouczenie:
1.
2.
3.
4.

Wnioskodawca jest zobowiązanyniezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu
przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Stypendium wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania
stypendium szkolnego.
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Wniosek należy złożyć w siedzibie Towarzystwa ks. Piotra Wawrzyniaka w nieprzekraczalnym terminie
do 31 października.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów
związanych z przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Świadoma/-y/ odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego (Dz. U. z 1997r.
Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) za podanie nieprawidłowych danychoświadczam, że dane zawarte w
niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

Śrem, dnia

…………………………………………..
Podpis wnioskodawcy

