Zał. 1 do Regulaminu
Data złożenia wniosku .................................... podpis pracownika Uczelni .............................................................

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO
Proszę o przyznanie zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej:
1) stypendium socjalnego,*
2) stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim
lub innym obiekcie
Część A – wypełnia student (punk IV w części A wypełni Uczelnia)
I. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium
Imię i nazwisko
Kierunek studiów
Tryb studiów

Numer albumu
Rok studiów

Semestr

Grupa

Satcjonarne,niestacjonarne*
Adres korespondencyjny studenta

Telefon

Adres e-mail

II. UZASADNIENIE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO W ZWIĘKSZONEJ
WYSOKOŚCI (należy wypełnić jeśli została wybrana opcja nr 2)
1. Oświadczam, że:
adres mojego stałego zamieszkania to:

adres gdzie obecnie zamieszkuję:

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………….

………………………………………….

Oświadczam również, że odległość od miejsca mojego zamieszkania na pobyt stały - zameldowania do siedziby Uczelni
wynosi ................... km, a czas dojazdu zajmowałby ok. ………….. godz., w związku z czym codzienny, ponad godzinny
dojazd do Uczelni uniemożliwiałby / utrudniał * mi w znacznym stopniu studiowanie, co powoduje konieczność zamieszkania
przeze mnie w wynajmowanym mieszkaniu.

2. Opis dojazdu z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni z uwzględnieniem ewentualnych przesiadek:
Wyjazd (nazwa
miejscowości )

Przyjazd (nazwa
miejscowości)

Środek transportu

Czas
dojazdu

Czas dojazdu razem
* właściwe podkreślić
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III. Dane dotyczące członków rodziny (w tym dzieci do 26 lat)
Stopień
Pokrewieństwa
1.Wnioskodawca

Rok
urodzenia

Imię i nazwisko

Miejsce zatrudnienia,
Miejsce kształcenia (uczelnia, rok
nauki)

2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.

IV. Dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym .......................

Lp.

Członkowie rodziny
(imię i nazwisko)

Dochody netto (w zł) *
opodatkowane
Opodatkowane
inne
zryczałtowanym
niepodlegające
na zasadach
podatkiem
opodatkowaniu
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.

1. Ogółem dochód roczny rodziny wyniósł ................................zł.
2. Alimenty świadczone na rzecz innych osób w roku ............ wyniosły.............................zł.
3. Dochód utracony z roku ..............wyniósł ................................zł.
4. Dochód uzyskany roku ..............wyniósł ................................zł.
5. Dochód roczny rodziny po odliczeniu zobowiązań oraz utraty i doliczeniu uzyskanego dochodu wykazanych
w pkt 2-4 wniosku wyniósł................................zł.
6. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę wyniósł ....................... zł.
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7. Oświadczam, że (*niepotrzebne skreślić):
1) prowadzę/nie prowadzę* wspólne gospodarstwo domowe z rodzicami,
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)

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1) zaświadczenie o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach
ogólnych,
2) oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowych od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (w/g wzoru
określonego w załączniku ,
3) oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (w/g wzoru określonego
w załączniku ,
4) zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany rok,*
5) decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej,*
6) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych*
7) dokumenty potwierdzające utratę dochodu lub płatność alimentów*
8) ................................................................................................................................. .............................................................

Część B – wypełnia student
Proszę o dokonanie przelewu świadczeń na rachunek:
nazwa i adres banku ............................................................................................................................ nr rachunku:

.......................................................
data i podpis studenta

OŚWIADCZENIE
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 § 1 kodeksu karnego (Dz. U.
z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej za podawanie
nieprawdziwych danych, o ś w i a d c z a m, że podane wyżej informacje dotyczące spełnienia
warunków niezbędnych do otrzymania świadczeń pomocy
materialnej są kompletne i zgodne
ze stanem faktycznym.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz.
883) wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów
stypendialnych. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i
ich aktualizacji.
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Oświadczam, że zapoznałem/am się regulaminem przyzanwania
obowiązującym w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

pomocy

materialnej

..........................................................
data i podpis studenta

Załącznik nr 1
do wniosku o przyznanie
stypendium socjalnego
...........................................
(imię i nazwisko studenta)

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE UZYSKIWANYM Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI
OSÓB ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM
PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ
OSOBY FIZYCZNE
Oświadczam, że w roku kalendarzowym ........... członkowie mojej rodziny uzyskali dochód z działalności
opodatkowanej w formie:
(zakreślić odpowiedni kwadrat)



1.

ryczałtu ewidencjonowanego
karty podatkowej
Deklarowany przeze mnie dochód (po odliczeniu kwot z pozycji 2 – 4, poświadczonych na
zaświadczeniach z urzędu skarbowego) wyniósł:
..................................zł................gr

2. Należne składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły ............................ zł.........gr.
3. Należne składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły ........................... zł.........gr.
4. Należny zryczałtowany podatek dochodowy wyniósł .............................. zł.........gr.

Oświadczamy, że powyższe dane są prawdziwe.

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

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

(podpis osoby ubiegającej się o stypendium)

...........................................................................................................................................................
(czytelne podpisy członków rodziny osiągających powyższe dochody
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Załącznik nr 2
do wniosku o przyznanie
stypendium socjalnego
...........................................
(imię i nazwisko studenta)

OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU
PODATKIEM DOCHODOWYM
Oświadczam, że w roku kalendarzowym ................... członkowie mojej rodziny uzyskali dochód
w wysokości .......................................zł.........gr.
w tym, z tytułu:
1. ...................................................................................................... w wysokości .................... zł.
2. ...................................................................................................... w wysokości .................... zł.
3. ...................................................................................................... w wysokości .................... zł.
4. .......................................................................................................w wysokości .................... zł.
Oświadczamy, że powyższe dane są prawdziwe.

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

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

(podpis osoby ubiegającej się o stypendium)

...........................................................................................................................................................
(czytelne podpisy członków rodziny osiągających powyższe dochody

POUCZENIE
1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta oraz doktoranta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się następujące
dochody niepodlegające opodatkowaniu :
1) renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
2) renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
3) 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,
4) dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
5) 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,
6) emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie
niewypałów i niewybuchów,
7) 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,
8) zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
9) 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,
10) 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 (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.),
11) 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
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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,
12) należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży
Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
13) dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na
ubezpieczenie społeczne
14) alimenty na dzieci,
15) stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, przepisach Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w przepisach o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także inne stypendia przyznawane uczniom lub studentom, z wyłączeniem stypendiów
wymienionych w § 3 załącznika nr 9
16) kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem
obowiązków społecznych i obywatelskich,
17) 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,
18) dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.),
19) dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w
przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
20) ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa
państwowego "Polskie Koleje Państwowe",
21) ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 - 2006,
22) świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
23) dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
24) dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek
dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
25) renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu
Orientacji i Gwarancji Rolnej,
26) zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
27) świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.
2. Dochody, które nie są uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta to:
1) świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
2) stypendia przyznawane uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA),
c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;
3) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
4) świadczeń, o których mowa w art. 173a, 173b, 199a i art. 200 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
5) dochody niepodlegające opodatkowaniu, które nie zostały wymienione wyżej w pkt.1 (np. świadczenia rodzinne, świadczenia z pomocy społecznej).
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OŚWIADCZENIE O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ
NA INNYM KIERUNKU STUDIÓW
(wypełniać drukowanymi literami)
Ja, niżej podpisany/a _________________________________________________________ ,
urodzony/a dnia [dd-mm-rrrr] ___________________________, legitymujący/a się dowodem osobistym/paszportem1, seria
__________________, numer __________________________,

zamieszkały/a_______________________________________________________________,
świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny)
Stosownie do przepisu art. 184 ust.7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
oświadczam, że w roku akad. ...................................:
1) Wskazuję kierunek …………………………………………………………… na którym studiuję w
Wyższej Szkole …………………………………….. jako ten, na którym będę ubiegać się/ubiegam
się* o świadczenia pomocy materialnej:
. stypendium socjalne,*
. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
. zapomoga,
. stypendium rektora dla najlepszych studentów,
. stypendium ministra.
2) Nie ubiegałem się/ubiegałam* się i nie będę się ubiegać o wyżej wskazane świadczenia pomocy
materialnej na innym kierunku studiów.
3) Wskazane wyżej świadczenia pomocy materialnej będę pobierać/pobieram* tylko w Wyższej Szkole
………………………………….. na kierunku określonym w pkt.1.

_________________, dnia ____________

__________________________
(data i podpis studenta)

__________________________________
1

w przypadku obcokrajowców

* właściwe podkreślić
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Strona http://www.wshig.pl/
Informacja o danych osobowych przetwarzanych
przez Wyższą Szkołę Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
§ 1.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, ul. Nieszawska 19,
61-022 Poznań, wpisana pod numerem 28 do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych
prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dane kontaktowe: wshig@wshig.poznan.pl, tel. +48 61 87 11
530, fax.+48 61 87 11 533.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dane kontaktowe: e-mail: iod@wshig.poznan.pl
§ 2.
CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Celami, dla których Uczelnia przetwarza dane osobowe są prowadzenie postępowania rekrutacyjnego (na podstawie art. 6 ust.
1 pkt a RODO), zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług edukacyjnych (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO).
Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Uczelnię jest:
1. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Uczelni w związku z jej działalnością edukacyjną (na podstawie art. 6 ust.
1 pkt c RODO), w tym wykonywanie obowiązków statystycznych i raportowania na potrzeby własne Uczelni i MNiSW lub
innych organów;
2. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Uczelnię lub obrona przed roszczeniami w stosunku do Uczelni (na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
3. kierowanie do Pani/Pana informacji marketingowych handlowych o swoich produktach, usługach, ankietach, akcjach
promocyjnych, czy aktualnościach z życia Uczelni (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO lub art. 6 ust. 1 pkt f RODO),
4. odpowiadanie na reklamacje lub zgłaszane zapytania za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej:
http://www.wshig.pl/ (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO).
Uczelnia informuje, że jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda podmiotu danych - art. 6 ust. 1 pkt a RODO - zgoda ta może
zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed
cofnięciem zgody.
§ 3.
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów z § 2:
- w zakresie realizacji umowy o świadczenie usług edukacyjnych przez okres jej trwania, a po tym czasie przez okres oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy prawa (50 lat według rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
16.09.2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów) lub dla realizacji przez administratora jego uzasadnionego interesu
(np. dochodzenia roszczeń);
- w przypadku przetwarzania danych osobowych wyłącznie na podstawie zgody będą one przetwarzane do czasu wycofania tej
zgody.
§ 4.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Uczelnia może przekazywać przetwarzane dane osobowe do podmiotów:
- uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
- świadczących usługi marketingowe,
- instytucje finansowe dla realizacji obsługi rozliczeń,
- świadczącym usługi informatyczne lub usługi wsparcia zarządzania placówką,
- świadczących usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
§ 5.
PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania.
Ponadto, każdy ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Uczelni.
Celem realizacji praw Pani/Pan może zwrócić się z żądaniem na adres e-mail Inspektora Danych Osobowych.
§ 6.
MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
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§ 7.
WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podania danych osobowych do prowadzenia dokumentacji osobowej przez Uczelnię jest obowiązkowe i wynika z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Poza tym podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa
podania danych osobowych, może skutkować odmową zawarcia umowy z Uczelnią, uzyskania dokumentacji przebiegu nauki,
udzielenia odpowiedzi na zapytanie, bycia podmiotem działań marketingowych (np. akcje promocyjne) lub brakiem
możliwości wyrażenia opinii w ankietach.
§ 8.
ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE
Uczelnia nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.
§ 9.
DOSTĘP
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Uczelnię dostępna jest również na stronie internetowej:
http://www.wshig.pl/, jak i można się z nią zapoznać w sekretariacie Uczelni w postaci wydruku informacyjnego.

____________
(data i podpis studenta)
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