
Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów 
Politechniki Warszawskiej – Zarządzenie Rektora PW nr 28 z dn. 24 września 2004 r. 

 

   Warszawa, dnia.......................................... 
                     

 
DZIEKAN 
................................................. 
................................................. 
................................................. 

Wniosek  
o przyznanie stypendium socjalnego 

Nazwisko __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Imiona __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Nr albumu __ __ __ __ __ __ Nr PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  Obywatelstwo: polskie 

Adres e-mail1:_________________________________________ telefon1: __________________________ 

Stypendium socjalne otrzymywałem(-am) przez ..... semestrów.  Moja rodzina składa się z ................ osób. 

Miesięczny dochód na osobę w mojej rodzinie, wyliczony według zasad określonych w Regulaminie ustalania 
wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki 
Warszawskiej, wynosi ............................ zł  

(słownie: .....................................................................................................................................................................) 

Z uwagi na szczególne okoliczności dołączam podanie na piśmie: TAK/NIE* 

 

Ubiegam się o zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania: TAK/NIE* (W przypadku 
pozostawienia słowa TAK, należy wypełnić poniższa ramkę.) 

Jestem studentem(-ką) studiów dziennych. Codzienny dojazd do uczelni z miejsca stałego zamieszkania 
uniemożliwiałby mi lub w znacznym stopniu utrudniałby mi studiowanie.  

Stały adres: kod pocztowy __ __ - __ __ __ poczta __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

powiat ________________________ miejscowość ___________________________________________ 

ulica _____________________________________________ nr domu _____________lokal __ __ __ __ 

Mieszkam w okresie studiów**: 

a) w domu studenckim PW _____________________________________________ w pokoju nr ______ 

b) w obiekcie innym niż dom studencki PW. Załączam potwierdzoną kserokopię zarejestrowanej w urzędzie 
skarbowym umowy najmu. 

Razem ze mną mieszkają:* moje dziecko, niepracujący małżonek. 

Zobowiązuję się do pisemnego poinformowania dziekanatu, w przypadku wykwaterowania przed końcem roku 
akademickiego. 

 

Ubiegam się o zwiększenie stypendium socjalnego w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu 
niepełnosprawności: TAK/NIE* (W przypadku pozostawienia słowa TAK, należy wypełnić poniższa ramkę.) 
Z tytułu niepełnosprawności ponoszę dodatkowe koszty w wysokości miesięcznej ................ zł. 
Załączam:  
1. orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo 
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności*,  
2. dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych kosztów. 
 

                                                           
*) Niepotrzebne skreślić. 
1 Wypełnienie pola nie jest wymagane. 



 

 

 
Dochody w ubiegłym roku kalendarzowym 

L.p. Imię i nazwisko Stopień 
pokrewieństwa

opodatkowane 
na zasadach 
ogólnych2 

opodatkowane 
zryczałtowanym 
podatkiem 
dochodowym2 

(inne) 
niepodlegające 
opodatkowaniu

Ogółem 

1.  wnioskodawca     
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
Dochód ogółem ................. zł podzielony przez 12 miesięcy i liczbę członków rodziny .... 
daje dochód miesięczny na osobę w rodzinie w wysokości ................................ 
 

Dokumenty: 
(Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające opisywaną sytuację. Załączone dokumenty powinien ponumerować 
i podpisać wnioskujący student. Poniżej należy wypisać numery załączonych dokumentów oraz nazwę i krótki opis ich 
zawartości) 

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

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

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

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

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

Oświadczam, że: 

1. Nie złożyłem(-am) wniosku o przyznanie stypendium na innym kierunku studiów. 
2. Zapoznałem(-am) się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy 
materialnej dla studentów Politechniki Warszawskiej. 
Świadomy(-a) odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej za podanie niezgodnych z prawdą oświadczeń stwierdzam, 
że podane we wniosku i w załącznikach dane o stanie i dochodach mojej rodziny są zgodne ze stanem faktycznym 
 

..................................................... ........................................................... 
 Data Własnoręczny podpis studenta 

 

                  
*) Niepotrzebne skreślić. 
2 Wpisuje się dochód po odliczeniu podatku należnego, składek na ubezpieczenie społeczne oraz sumy składek na ubezpieczenie 
zdrowotne 

Decyzja Dziekana lub Komisji Stypendialnej 

Nie przyznano stypendium socjalnego z powodu*: 

a) przekroczenia maksymalnego dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium, 

b) niekompletności wniosku, 

c) przekroczenia okresu pobierania stypendium socjalnego ponad planowany czas studiów, 

d) innego, jakiego .................................................................................................................................................... 

Przyznano stypendium socjalne na rok akademicki/semestr letni* w wysokości ................. zł  oraz zwiększenie 
z tytułu ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności w wysokości ............... zł oraz 
zwiększenie z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki w wysokości 
............. zł. Łączna kwota przyznanego stypendium socjalnego wraz ze zwiększeniami wynosi .................. zł. 
Data ............................................... 

Podpis dziekana lub przewodniczącego komisji stypendialnej ....................................................................................... 


