Collegium Civitas, Dział Stypendiów
Pałac Kultury i Nauki, Piętro XII,
00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1
tel. (022) 656 71 81, fax. (022) 656 71 85
e-mail: stypendia@collegium.edu.pl,

Nazwisko i imię:

………………………………………….

Rok, kierunek:

………………………………………….

Nr albumu:

…..………………….................

Tryb:

stacjonarne/niestacjonarne*

Warszawa, …………….……………….........

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
na rok akademicki............................................

L.p.

WNIOSKODAWCA I JEGO RODZINA (wypełnia wnioskodawca):
Data urodzenia
Stopień
Zawód i miejsce
Nazwisko
Imię
dd-mm-rrrr
pokrewieństwa
pracy

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

__-__-____

Wnioskodawca

Student CC

__-__-____
__-__-____
__-__-____
__-__-____
__-__-____
__-__-____

Proszę o przekazanie stypendium socjalnego na poniższy nr konta:
………………………………..……
Nazwisko i imię wł. konta

……………………..………………
ul., nr domu, nr mieszkania

………………………..……………
kod, miejscowość

Bank …………………………..…………………..……………....................………………………………….
Nr rachunku ……………………………………………………………………………………………………........

Oświadczam, iż podane przeze mnie dane są prawdziwe.

……..............…………………………………………….
Podpis studenta – wnioskodawcy

*niepotrzebne skreślić

DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:











zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach netto uzyskanych w ostatnim roku podatkowym przez każdego
pełnoletniego członka rodziny, bądź o ich braku,
zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach członków rodziny, którzy są właścicielami nieruchomości rolnych,
zaświadczenie z Urzędu Pracy o pobieranego zasiłku dla bezrobotnych,
w przypadku rodzeństwa, które się nadal uczy zaświadczenie ze szkoły,
jeśli są wpływy z alimentów należy dostarczyć kopię wyroku sądowego (aktualnego) lub zaświadczenie ZUS,
zaświadczenie z ośrodków pomocy społecznej jeśli rodzina korzysta z tej pomocy,
zaświadczenie o wysokości przyznanego zasiłku rodzinnego
w przypadku, kiedy członkowie rodziny studenta prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i opłacają podatek w
formie karty podatkowej lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, dochód przyjmuje się w wysokości nie niższej
niż zadeklarowana przez w/w osoby kwota, stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a jeżeli z
tytułu tej działalności nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, kwota nie niższa od najniższej podstawy wymiaru
składek obowiązujących osoby ubezpieczone w danym roku podatkowym. W tej sytuacji należy złożyć:
 zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, o prowadzeniu działalności gospodarczej i formie jej opodatkowania,
 zaświadczenie z ZUS o wysokości wniesionych składek na ubezpieczenie społeczne w wymaganym roku podatkowym
Oświadczenie o nie ubieganiu się o stypendium na żadnej innej uczelni

